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 فهرسعودة لل ملخص تاريخ الشعب اليهودي

 
 ملخص تاريخ الشعب اليهودي

 الذي جاء منه المسيح
 

وبهذا "ففي إبراهيم ستتبارك كل ختار هللا إبراهيم أبو اآلباء ليكون أبًا للشعب الذي سيولد منه المسيح بالجسد إ .1
 (.81:81األمم" )تك

طلب هللا من إبراهيم أن يترك أرضهه وششهيرته وههذهب ألرن كنعهان وهنهاك ولهد إسهق  ودسهق  ولهد  ع هو .  .2
 (.1::86+ تك4::6وكان وشد هللا أن يولد المسيح من نسل إسق  ومن نسل  ع و  )تك

 (.84:61 أن المسيح  كون من نسل يهوذا )تك( ولدًا منهم يهوذا وكان وشد هللا:8كان ليع و  ) .3
سههنذ ذااههوا فههي نهايتههها العبول ههذ شلههم يههد  44:نهه ي  ع ههو  وأوإلى إلههم أرن مشههر وشا ههوا فيههها أك ههر مههن  .4

 فرشون إلم أن خلشهم موسم.
خههرا الشههعب اليهههولي مههن أرن مشههر ب يههالا موسههم وتههاهوا بسههبب قلههب هللا شلههيهم ل   ههذ الههوبهم فههي  .5

 سنذ، مات موسم في نهايتها وترك ايالا الشعب ليشوع الذي لخل بهم ألرن الميعال.64سيناء لمدا 
اسههتمر اليهههول فههي كنعههان أرن الميعههال فههي ٌكههم ابلههي، كههلو يتبههإ ر ههيأ سههبره، وكههانوا إذا أخرهه وا ي رسههل هللا  .6

مههن ال هه اا، شلههيهم أٌههد الشههعو  المقيرههذ بهههم ليههذلهم وهههتلبهم إلههم أن يتوبههوا فيرسههل لهههم هللا اههان    لشهههم 
 وتسمم هذى الفترا بقكم ال لاا وانتهت بشمو يل النبي.

طلب الشعب ملكًا وأشراهم هللا ملكهًا بقسهب إختيهارهم وشلهم ٌسهب الهبهم وههو  هاوي، ولكنهه لهم  كهن بقسهب  .7
 الب هللا، وأسأ  اوي مملكذ ص يرا وسط األسباط ثم رفله هللا بسبب أخرا ه الك يرا.

مملكهذ كبيهرا ضهمت األسهباط اميعهًا. وكهان بهذلك لاول ههو المتسهأ  تالمملكهذ. وكانهاختار هللا لاول ليتسهأ  .8
سهنذ. 64سنذ. وخلفه ابنه سليمان لمهدا 64ق.م ت رهبًا. وملك لاول لمدا 8404الق ي ي للمملكذ اليهول ذ سنذ 

+ 2:،  1:  11+ مههه :88:81+ مههه 8:88وكهههان وشهههد هللا أن المسهههيح سهههيكون مهههن نسهههل  سهههم ولاول )إ 
 (80:11+ أر1::0+ أر2:1إ 

بعام الذي لقمااته ان سمت المملكذ في أ امه إلم مملكتين:  .9  خلف سليمان إبنه ٌر
 أسباط. 84المملكذ الشماليذ ودسمها إسرا يل وتتكون من     
  ذ ودسمها يهوذا وتتكون من سبرين هما يهوذا وبنيامين ومعهم سبط يالمملكذ الجنوب    
 إسرا يل هي السامرا وشاصمذ يهوذا هي أور ليم.وكانت شاصمذ  إوي.     

ق.م. أمهها مملكهذ إسههرا يل فهههي رفلههت مشههورا هللا بهه ن تكههون 014اسهتمر كرسههي لاول  قكههم يهههوذا ٌتههم سههنذ  .11
العبالا في أور ليم في هيكل هللا. وأاام ملهك إسهرا يل المنشه  هيكلهين فهي إسهرا يل وضهإ فهيهم شجهوي ذهبيهذ، 
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به للعبهالا فهي هيكهل أور هليم فيميلهوا ب لهوبهم لكرسهي لاول وه هوروا شليهه. ولكهن وكان ذلك خوفًا مهن نه وي  هع
ألت ههههذى الهياكههههل شنقههههراي  ههههعب إسههههرا يل سههههرهعًا إلههههم الوثنيههههذ وك ههههرت اإقتيههههاإت السياسههههيذ واشن  بههههات 

سهبي  العسكرهذ في مملكذ إسرا يل، وتوالت األسر القاكمذ شلم شر  إسرا يل ٌتم انتهت لولذ إسهرا يل إلهم
ق.م. واام ملك أ ور بن ل  عب إسرا يل إلم ب ل أ ور الم تلفذ وأتم بشعو  وثنيذ لتسكن 2:2أ ور سنذ 

فههي أرن إسههرا يل مههإ ب يههذ مههن  ههعب إسههرا يل الههذين تههركهم ملههك أ ههور فههي أرن إسههرا يل وتكههون مههن هههذا 
 كان اليهول  قت رون السامرهين.ال ليط  عب السامرا الذي كانت ل انته م هجًا من اليهول ذ والوثنيذ. لذلك 

أما كرسي لاول فكان فهي أور هليم ٌيهل الهيكهل وشبهالا هللا بقسهب الهب هللا، أٌسهن ٌهاًإ، واسهتمر نسهل لاول  .11
ق.م ٌهين أتهم نبوخهذ نشهر ملهك بابهل وأخهذ بعهو  هعب يههوذا للسهبي فهي 444شلم كرسي لاول ٌتهم سهنذ 

 إنتشار الوثنيذ في يهوذا.  عبهبابل وأخلإ ملك يهوذا له، وسمح هللا بهذا لين ي 
ق.م ٌههين ٌاصههر نبوخههذ نشههر 014اسههتمر نبوخههذ نشههر فههي سياسههته ب خههذ سههبا ا إلههم بابههل وذلههك ٌتههم سههنذ  .12

أور ههليم وأسهه رها وهههدمها وهههدم الهيكههل وأخههذ سههبا ا ك يههرهن ٌتههم لههم يب ههم فههي يهههوذا سههو  ف ههراء ومسههاكين 
 األرن، وهسمم هذا بسبي بابل.

ق.م وهههههذا سههههمح بعههههولا اليهههههول ألرضهههههم سههههنذ 011كههههور  الملههههك الفارسههههي سههههنذ سهههه رت مملكههههذ بابههههل بيههههد  .13
ق.م. فعهال شهدل كبيهر مههن  هعب يههوذا والههذ مهن  هعب إسهرا يل الههذي تشهتت بيهد ملههك أ هور وسهمح لهههم 014

 كور  ببناء الهيكل لكن  ل اليهول تقت ٌكم فارس الذي كان  عين لهم واليًا من ابله.
لولههذ اليونههان التههي  لههت تقكههم اليهههول بههدًإ مههن فههارس. وتههوالي ٌكههم الملههوك سهه رت لولههذ فههارس واههام مكانههها  .14

 خرهم أنريوخأ إبيفانيوس الذي اضرهدهم بشدا.آاليونان شلم أور ليم وكان 
اامت ال هورا المكابيهذ ضهد أنريهوخأ إبيفهانيوس وه مهوى، ثهم ٌكهم المكهابيين اليههول فتهرا مهن اله من ٌتهم اهاء  .15

 ق.م.842قكمهم. وبدأت الدولذ المكابيذ سنذ الرومان وأخلعوا أور ليم ل
ق.م. وبعههدها اههام هيههرولس الكبيههر األلومههي ملكههًا شلههم اليهول ههذ تقههت يههد 12اسههتمر المكههابيين ٌتههم سههنذ   .16

 ق.م.6ق.م ٌتم مات سنذ 12الرومانيين من سنذ 
 ق.م . من اليهول في زمن هيرولس الكبير ال اضإ للرومان 6ولد المسيح سنذ  .17
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 ت سيأ مملكذ لاول                          ق.م 8404      
 

                           
 إن سام المملكذ                                                           
 
 

           
 

 ق.م إسرا يل تذهب لسبي أ ور2:2سنذ                                                

 ق.م يهوذا تذهب لسبي بابل014سنذ                                          

 ق.م العولا من السبي014سنذ 

 ق.م ٌكم اليونان ألور ليم111سنذ                                     

 المكابيين اليهولق.م ٌكم 842سنذ                                    

 ق.م ٌكم هيرولس تقت يد الرومان12سنذ                                    

 ق.م  وإلا المسيح6سنذ                                      

 

 

 مملكة إسرائيل

 مملكة يهوذا
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 عودة للفهرس ملخص لتاريخ أباطرة الدولة الرومانية

 
 ملخص لتاريخ أباطرة الدولة الرومانية

 التي ظهر المسيح في أيامها
يههدا فههي شههالم البقههر المتوسههط، وال ليفههذ شمبراطورهههذ اشسههكندر  كانههت رومهها فههي ال ههرن األوي ق.م. هههي ال ههوا الٌو

ال هههرنين األوي ق.م. واألوي  .م. زالت راعهههذ اشمبراطورههههذ وبل هههت األكبهههر المتراميهههذ األطهههراي. وفهههي الفتهههرا بهههين 
م( فامتههدت مههن اسههكتلندا فههي الشههماي ٌتههم السههولان فههي الجنههو  و ههملت 882-41أاشههاها أثنههاء ٌكههم ترااههان )

 معظم أوروبا من البرت اي قربًا ٌتم اباي ال وااز  راًا وضمت برهرانيها وألمانيها. وكانهت أ هام وإلا المسهيح أ هام
سهه م أقل ههت فيههها هياكههل القههر  وفتقههت هياكههل السهه م. واتجهههت رومهها إلههم مههد الرههرق الك يههرا التههي كانههت تههربط 
أطراي العالم ال د م. واد كانت األسفار شبر تلك الررق في بد ها خررا بسبب اراع الررق لكنها أصبقت آمنذ 

لهاء شلهم ارهاع الرهرق فهي الرهرق البرههذ ق.م الذي نجهح فهي ال 46بعد ذلك بفلل ال ا د الروماني بومبي سنذ 
 وشلم ال راصنذ في البقر المتوسط.

وبهههذا صههار الجههو مناسههبًا شنتشههار المسههيقيذ فههي العههالم، فالعههالم كلههه صههار لولههذ واٌههدا، طراههها ممهههدا، خاضههعذ 
ر واشنجيهل لل يشر الروماني الذي صورته مسكوكذ شلم العملذ. والل ذ السها دا ههي اليونانيهذ منهذ نشهرها اشسهكند

كتهههب باليونانيهههذ التهههي  فهمهههها ال البيهههذ وكهههان اهههد سهههب  ترامهههذ العههههد ال هههد م لليونانيهههذ منهههذ شهههدا ش هههول فيمههها   عهههري 
 بالترامذ السبعينيذ. 

وكان هناك وإا تعينهم روما. وهناك ملوك ووإا وطنيون م ل هيرولس الكبير وهيرولس أقرهباس وكهانوا  م لهون 
 كلما لشت اللرورا. SENATUSالشيوخ  أمام اشمبراطور أو مجلأ

 : قيصر لقب
ق.م. واهد ذكهر 66الهذي اقتيهل سهنذ  Julius Caesarههو ل هب رسهمي لطبهاطرا ا هت  مهن اسهم يوليهوس ايشهر 

( 8:1( وطيبههارهوس )لههو::8مههرا. ول ههب بههه أربعههذ أبههاطرا هههم أقسههرأ )لههو 14هههذا الل ههب فههي العهههد الجديههد نقههو 
 (0::1ون )أع( ونير 81::+1:88:وكلوليوس )أع
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ول د امتدت اإمبراطورهذ الرومانيذ من اسكتلندا  ماإ ٌتي السولان انوبها . و هملت معظهم اوروبها مهن البرت هاي 
 ٌتي اباي ال وااز  راا .

 م41 -ق.م72      أوغسطس
يوليهههوس إ هههترك أوكتهههافيوس مهههإ ههههو اهههايوس أوكتهههافيوس ابهههن أخ يوليهههوس، وات هههذى لهههه إبنهههًا بهههالتبني، وبعهههد م تهههل 

أنرونيوس ولبيدوس في القكم فترا من الوات، وبعد ههذا ٌهار  أوكتهافيوس أنرونيهوس وأنتشهر شليهه فهي معركهذ 
ق.م. وشلهم إثهر ههذى المعركهذ انتقهر أنرونيهوس وكليوبهاترا بعهد ٌشهار اشسهكندرهذ. وبعهد 18إكتيوم البقرهذ سنذ 

ق.م منقهههه مجلههأ الشهههيوخ ل هههب أوقسهههرأ وههههو اسهههم إتينهههي معنهههاى 2:هههذا إنفهههرل اوكتهههافيوس بهههالقكم وفهههي سهههنذ 
(. ومهههن 2::8)الجهههدير بهههاإٌترام كالهههه( والل هههب يلمهههح باأللوهيهههذ. واهههد تهههوارب ههههذا الل هههب ال ياصهههرا مهههن بعهههدى )أع

( نفهم أن نيرون اشمبراطور فهي ذلهك الواهت اهد ل هب باألوقسهرأ. وأشلهن أوقسهروس ايشهر 2::8+0::0:)أع
ِلَد المسيح.1:نذ اشمبراطورهذ س  ق.م. وفي مدا ٌكمه و 

 م72 -م41      طيباريوس
كههان إبنههًا بههالتبني ألوقسههرأ. كههان ٌههال الربههاع، واههد طههرل اليهههول مههن رومهها لفتههرا مهها. واههد بنههم الههوالي هيههرولس 
 أنتيباس مدينذ طبرهذ شلم بقر الجليل إكرامًا إسمه. وبهدأت خدمهذ المسهيح فهي السهنذ ال امسهذ ششهرا مهن ٌكمهه

شملهههذ الج هههذ التهههم اههدمها اليهههول للمسهههيح تقمههل صهههورته والكتابههذ التههي كانهههت شليههها ترامتهههها  ت(. وكانهه8:1)لههو
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( وصههلب المسههيح فههي أ امهه ٌيههل كههان بههي طأ البنرههي :::82"طيبهارهوس ايشههر ابههن أوقسههرأ اشلههي" )مههت
 ليجوإ خليفته باقتياله.واليًا شلم اليهول ذ. واد ماي في أواخر أ امه لل سوا والد كتاتورهذ وشجل كا

 م14 -م72      كاليجوال
كان ملرربًا ذهنيًا كمجنون. وكانت أ امه أسوأ أ ام اشمبراطورهذ. أصر شلهم إاامهذ تم هاي ها هل لهه فهي أور هليم 

 م.68الب ٌ د اليهول شليه. واقتاله انولى سنذ 
 م41 -م14      كلوديوس

لم مورهتانيا وأشلن اليهول ذ كوإ ذ رومانيذ وق ا برهرانيها. بهدأ ٌكمهه كان اديرًا كامبراطور، وسإ اشمبراطورهذ، ف
(. ٌهدثت فهي أ امهه شهدا 1 - : : 81أع بالعرف شلم اليهول، ثم طرلهم مإ اماشذ من المسيقيين مهن رومها )

(، واههد واههإ كلوليههوس 1:88:مجاشههات منههها المجاشههذ العظيمههذ التههي لامههت ثهه ب سههنين وتنبهه  بههها أقههابوس )أع
م لتلههمن خ فههذ العههر  إبنههها نيههرون إذ كانههت 06تههرمر نسههاء ال شههر ف تلتههه اشمبراطههورا أارهبينهها سههنذ  ضههقيذ

 أمالها أن تت ذى ألاا تقكم هي بها المملكذ.
 م86 -م41       نيرون 

شا  كان إبنًا لكلوليوس بالتبني. بدأ ٌكمه بفترا من القكم الشالح وذلك بت ثير معلمه الفيلسوي سينيكا. ولكن ال
الش ير نيرون الذي صار سيدًا للعالم وهو في سن السالسذ ششرا سرشان ما ان لهب إلهم كهابوس م يهف وا هتهر 
بالفسههال والفجههور، تملكتههه الرقبههذ فههي أن يبههرع كم نههي وإشههب اي ههارا وسهها   شربههذ ٌربيههذ، ودنههدفإ للهههو والفسههال، 

هبينا التي ماتت وهي تلعن ابنهها بهل اتهل معلمهه وسالت أ امه اإقتياإت والمتامرات، وكان من ضقيتها أمه أار 
ٌيًا في المدينذ. وكان  86م. فل د اٌترات ششرا أٌياء من املذ 46سينيكا. وا هر ارا مه أنه أٌرق روما سنذ 

في خياله أن يبني روما من اديد. وبينما كانت النيران تتشاشد بعنف وصراخ اللقا ا يرتفإ إلم أاهواء المدينهذ 
السًا في برا مرتفإ يتسلم بمنظر القره  وبيدى آلذ طر    ني شليها أ عار هوميروس في وصهف كان نيرون ا

ينمهها إمتههدت أصههابإ اإتهههام لههه اعههل مههن  ٌرههه  طههروالا. واههد هلههك آإي شديههدا مههن البشههر فههي هههذا القرههه . ٌو
نوات تجهههرع فيهههها المسهههيقيين كهههب  فهههداء وات هههذت القالثهههذ ذرهعهههذ لبدا هههذ اضهههرهال لمهههوي للكنيسهههذ اسهههتمر أربهههإ سههه

شههيذ التههي لههم تنتههه إإ بموتههه. وكههان مههن ضههقا اى الرسههوإن برههرس وبههولأ  المسههيقيون كههل صههنوي التعههذيب الٌو
م. وبشفذ شامذ سالت في شهدى الفوضم والجرهمذ ف شلنه مجلأ الشهيوخ شهدوًا للشهعب. 41اللذان استشهدا سنذ 

شفهه س والفوضههم نتيجههذ بذخههه الشههديد وك ههرا القههرو  م م لفههًا وراءى ٌالههذ مههن ا41وإاههم ٌتفههه منتقههرًا فههي شههام 
 (.4:::1+ 0::8:األهليذ في مدا ٌكمه. ونيرون هو ال يشر الذي أ ار إليه سفر األشماي )

 م26 -م86      فسباسيان
م أثناء ثورا اليهول في فلسرين ف سند إلهم ابنهه األكبهر تهيرأ مهمهذ 41أشلن فسباسيان إمبراطورًا شلم روما سنذ 

ملهت كنهوزى، خاصهذ المنهارا إخما لها، فقاصرها ٌشارًا رهيبًا ثم س رت في يدى ف ربهها وخهر  انهولى الهيكهل، ٌو
الذهبيذ وما دا خب  الواوى الذهبيذ وشرضهوها فهي مواكهب إنتشهار تهيرأ وفسباسهيان. وكهان سه وط أور هليم سهنذ 

 م وتم ت ليه فسباسيان ب مر من مجلأ الشيوخ بعد موته.24
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 م64 -م62        تيطس
 ِري باسم ٌبيب الجنأ البشري.ش  فاق أباى في  عبيته أثناء مدا ٌكمه ال شير و 

 م68 -م64      دوميتيان
مستبدًا. وكان   اطب هو اإبن األص ر لفسباسيان، كان إلاري ادير شظيم طواي فترا ٌكمه. ولكنه كان 

م. واد أثار لوميتيان إضرهالًا شنيفًا ضد المسيقيين وهو الذي أمر 14"بموإنا ودلهنا" واقتيل في متامرا سنذ 
نا ال هوتي القبيب تلميذ المسيح في زهت م لي ثم نفاى إلم برمأ. بال اء يٌو
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 عودة للفهرس ملوك وحكام اليهودية في أيام المسيح

 
 ملوك وحكام اليهودية في أيام المسيح

 
وس أي الشهههير ولكههن لشههدا اضههرهالى يكههان آخههر ملههوك اليونههان الههذين ٌكمههوا اليهول ههذ هههو أنريههوخأ إبيفههان -1

باضهرهال لمهوي بهل لنهأ لليهول أطل هوا شليهه إبيمهانيأ أي المجنهون. فههو أابهر اليههول شلهم العبهالا الوثنيهذ 
 الهيكل.

اامت ضدى ثورا المكابيين ب يالا متاثياس الكاهن وانتشروا شلم اليونان ولما مات متاثياس خلفهه ابنهه يههوذا  -2
ق.م ومهات 840المل ب بالمكابي الهذي طهرل اليونهانيين ورممهوا الهيكهل وطههروى وأصهلقوا خهرا  المدينهذ سهنذ 

ق.م في القر  وخلفه أخوى يوناثان ولكن يوناثان هذا 848وذا سنذ أنريوخأ أبيفانيوس  ر ميتذ. ومات يه
)كانههت رومهها اههد بههدأت تظهههر ك ههوا شالميههذ، وهههذا التقههالف كههان سهه رذ للمكههابيين(  ش ههد مي ااههًا مههإ الرومههانيين

 ق.م.810ق.م. وخلفه أخوى سمعان واتل سنذ 866واقتيل يوناثان سنذ 
نهها هركههانوس فهه -3 ي الوإ ههذ والكهنههوت معههًا واتسههإ ملكههه لوإ ههات شديههدا بجانههب بعههد اتههل سههمعان خلفههه ابنههه يٌو

سههنذ وأابههر 44:ق.م. بعههد أن كههان اا مههًا لمههدا 814اليهول ههذ وهههدم هيكههل السههامرهين فههي ابههل اههرزهم سههنذ 
شل مهنهم شلهم منهافإ ك يهرا  نا هركانوس األلوميين شلم التهول وختنهم. وادل المي اق مإ الرومانيين ٌو يٌو

 .ق.م842ومات سنذ 
ِشهَم ملكهًا بعهد سهبي بابهل. ولمها تهوفم اهام  -4 خلفه ابنه ارسروبولوس وهذا أشال اليهول هذ مملكهذ وكهان أوي مهن ل 

 ق.م.12مكانه أخوى إسكندر اانيوس وهذا أابر الفلسرينيين شلم التهول سنذ 
 ق.م. ثم أتم شدا ملوك منهم أرهسروبولأ.41خلفه ابنه هركانوس ال اني سنذ  -5
مإ الرومان ودلتجا هم للرومان وصراشهم شلم المناصب أن روما بهدأت تهدخل نفسهها فهي  كان نتيجذ المي اق -6

 أمور أور ليم.
 

 رؤساء يهوذا المكابيين
 ق.م842( متاثياس                                                           8
 ق.م844                                    ( يهوذا ابنه:
 ق.م844                                   أخو يهوذا ( يوناثان1
 ق.م861( سمعان أخو يهوذا أ لًا                                             6
 ق.م816( هركانوس األوي ابن سمعان                                        0
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 ملوك المكابيين
 ق.م840                          ( ارهستوبولأ األوي ابن هركانوس        4
 ق.م846( اسكندر  انيوس أخو ارهستوبولأ                                  2
 ق.م22( الكسندرا امرأته                                                    1
 ق.م41( هركانوس ال اني ابن  انيوس                                       1
 ق.م42( ارهسروبولأ ال اني ابن  انيوس                                  84
 ق.م41( هركانوس ال اني أ لًا )بواسرذ الرومان(                         88
 ق.م62جونوس ابن ارهسروبولأ ال اني                               تي( أن:8

 ق.م12باتر ثم هيرولس الكبير سنذ وكان هذا آخر ملوك المكابيين وااء بعدى أنتي
 
استعان ارسروبولأ بالرومان ضد أخيه األكبر هركانوس ال هاني. فجهاء بهومبي )بومبيهوس( وأب هم هركهانوس  -7

ق.م. بهل إن بهومبي 41شلم الكرسي قير أنهه اعهل اليهول هذ تهتلي ال هراا )الج ههذ( للسهلرذ الرومانيهذ سهنذ 
 لخل إلم ادس األاداس مإ بعو أمرا ه.

هركانوس ال اني وصد  ه األلومي أنتيباتر باشنلمام ل يشر في ٌربه )ههذى القهر  كانهت بهين يوليهوس  اام -8
ايشر وبومبي وانتشر فيها يوليوس ايشر(. ودزلال أنتيباتر توللًا ل يشر إلم أن شينه ٌاكمًا شلم اليهول ذ 

اسهموا الملهك والكهنهوت بعهد )يوليوس ايشر هو الذي شينه( وتمسك هركانوس بمنشهبه كهر يأ للكهنهذ أي ت 
 ق.م.62أن كان الملك والكهنوت في يد   ص واٌد في أثناء ٌكم المكابيين. وكان ذلك سنذ 

ق.م. انتقههر فازهههل، فت ههدم 12شههين أنتيبههاتر ولد ههه فازهههل وهيههرولس ٌكامههًا شلههم أور ههليم والجليههل وفههي سههنذ  -9
اصههر أور ههليم فههي نفههأ السههنذ واسههتولم شليههها  بمسههاشدا الرومههان، واههد منقههه مجلههأ هيههرولس األلومههي ٌو

الشيوخ ل ب ٌاكم اليهول ذ ثم منقه بعد ذلك ل ب ملك. وههو المعهروي بهيهرولس الكبيهر. وكهان فهي سياسهته 
ين انتشر أوكتافيوس )أقسرأ ايشر فيما بعد( شلم أنرونيهوس تقهوي هيهرولس إلهم  خاضعًا للرومان. ٌو

يرضهي اليههول اهدل الهيكهل، لكنهه فهي لاخلهه لهم  كهن  قهب مماألا أوكتافيوس فناي رضاؤى وثبت ملكهه. وههو ل
اليهول لذلك لم  مانإ في إاامهذ هياكهل وثنيهذ، وأاهام هياكهل لعبهالا اشمبراطهور. وكهان مولعهًا بالمشهارهإ والبنهاء 

ذ شلههههم أن ههههان مدينههههذ السههههامرا ال د مههههذ إكرامههههًا لةمبراطههههور )أقسههههرأ بال تينيههههذ هههههي يوأاههههام مدينههههذ سباسههههر
ليونانيهذ( وأاههام مدينهذ ايشهرهذ تكرهمههًا ل يشهر شلهم سههاٌل البقهر المتوسهط. وكههان ااسهيًا قههالرًا، سيباسهتوس با

اتل بعو من زوااته وبعو من أبنا ه خوفًا شلم شر ه واتل ك يهرًا مهن أاربا هه، وأصهدر أمهرًا ب تهل واههاء 
 تهل أطفهاي بيهت لقهم. وفهي المدينذ ساشذ موته ٌتم  عم الق ن المدينذ وإ  فرح أٌد بموته، وهو الذي أمهر ب

ِلَد المسيح. ومات هيرولس سنذ   ق.م.6أ امه و 
 
 



 مقدمة عامة لألناجيل )ملوك وحكام اليهود في أيام المسيح(

 

 
11 

 الكبير هيرودس خلفاء
 إن سمت مملكذ هيرولس الكبير إلم أربعذ أرباع بعد موته ملك شليها أربعذ، كل منهم كان ر يأ ربإ وهم:

 أرخي وس  -1
 فيلبأ            وال  ثذ أوإل هيرولس الكبير -2
 انتيباس -3
 ليأ من أسرا هيرولوس        ليسانيوس -4

( فل هههد انتههههي تمامهههًا ٌكهههم المكهههابيين الهههذين كهههانوا ملوكهههًا 84:61شمومهههًا بهيهههرولس ههههذا تق  هههت نبهههوا  ع هههو  )تهههك
(. 18:81مست لين. أما هيرولس فكان خاضعًا لروما وليأ من ٌ ه التشرهإ وإ إصدار أٌكام اششهدام مه ً  )يهو

 يء المسيح ) يلون(.وكان هذا بقسب النبوا إيذانًا بمج
 أرخيالوس -1

ِلهَد فيهها 6كان ر يأ ربإ شلم اليهول ذ والسامرا وألوميذ. ٌكم من سنذ وفاا والدى سنذ  ق.م. أي من السنذ التهي و 
المسيح. كان أك ر أوإل هيرولس  راسذ لذلك لم تسترإ العا لذ الم دسذ أن تسكن في بيت لقم بعهد شولتهها مهن 

 (.::::مشر وسكنوا في الجليل )مت
شينه أوقسرأ ايشر ر يأ ربإ وأمرى باخمال ال ورات فكان لموههًا مهإ اليههول ف ثهار ٌ هدهم. بهل تهدخل فهي أمهور 

سهههنوات مههن ٌكمههه لسهههوء  84الكهنههوت، فتههرمر اليههههول ضههدى وأرسههلوا ل يشهههر  رلبههون ش لههه. وطهههرلى ايشههر بعههد 
إلههم سههورها وأرسههل إليههها واي  رومههاني إلارتههه. ومههن بعههدى أصههبقت اليهول ههذ تقههت ٌكههم الرومههان مبا ههرا، فلههمت 

 ليقكمها.
 فيلبس -2

ٌكم المناط  الشماليذ و ماي بقر الجليل )منهاط  بتانيها وتراخهونيتأ ود رورههذ واورانيهتأ( وكهان معظهم سهكانها 
( واد أشال بناء مدينذ بانياس بال ر  من منابإ األرلن وأسماها ايشهرهذ وههي التهي شرفهت فيمها 8:1من األمم )لو

يشرهذ فيلبأ تميي ًا لها شن ايشرهذ الساٌل التي أنش ها والدى. وكان فيلبأ أفلل أبناء هيرولس واستمر بعد ب 
 ٌكمه ما   ر  من ث ثين شامًا تمي ت بالهدوء والرخاء ومات بدون ورهل فلمت مملكته إلم أقرهباس.

 "هيرولس أنتيباس"          أنتيباس -3
(. أنشه  مدينهذ طبرههذ شلهم 81:1سامرهذ. ٌكهم شلهم الجليهل وبيرههذ )لهوهو اإبن األص ر لهيرولس من زواته ال

الشاطئ ال ربي لبقر الجليل وأطل  شليها اإسم تكرهمًا لريبارهوس. كان منقل األخه ق ولهذا ته وا مهن هيرول ها 
سهيد زواذ فيلبأ أخيه. وكانهت ههذى القالثهذ سهببًا فهي سهجن ثهم اتهل المعمهدان، بسهبب توبي هه إ هاى. واهد وصهفه ال

( وكان مت واهًا مهن ابنهذ 1::2( وهو هيرولس أنتيباس الذي ٌوكم أمامه المسيح )لو81::1المسيح بال علب )لو
ارهتههاس الرابههإ ملههك النبريههين العههر ، واههد الههب شليههه زوااههه مههن هيرول هها المتاشههب ألنههه طلهه  ابنههذ ارهتههاس، ممهها 

وتهم نفيهه فهي به ل ال هاي ومهات منفيهًا بعهد أن  11م وش لته روما سنذ 14اعل أرهتاس الملك  قاربه وهه مه سنذ 
 سنذ. وضمت مملكته إلم أقرهباس.61ٌكم 
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 ليسانيوس -4
 لم  كن من أسرا هيرولس. وكانت منر ذ نفوذى هي اشبليذ وكانت خارا ٌدول مملكذ هيرولس.

 الرومان اليهودية والة
الههوإا الرومههان وكهههان  ىالفرسههان. وتههوالي بعههدبعههد شهه ي أرخههي وس شههين الرومههان مكانههه واليههًا رومانيهههًا مههن طب ههذ 

بههي طأ البنرههي هههو ال ههامأ، واههد واههد الههوإا أن اشاامههذ فههي أور ههليم إ تناسههبهم فجعلههوا إاههامتهم فههي ايشههرهذ 
شن أنرونيا. وكان الوالي يهذهب ألور هليم فهي  وتركوا أور ليم في ٌراسذ ر يأ اوات   يم في اشر هيرولس ٌو

م المدينههذ بالقجههاا الوافههدين مههن أنقههاء الههب ل ل لههاء العيههد، وذلههك لقفهه  النظههام ومنعههًا أ ههام األشيههال ٌيههل تهه لٌ
لقهدوب اضهررابات أو ثهورات. وكانهت ههذى مهمهذ الهوالي باشضهافذ لجمهإ اللهرا ب. وكانهت لهه السهلرذ ال لها يذ 

الكهنهذ كانهت تقفه  العليا، وله أن  عين ر يأ الكهنهذ وهرااهب الهيكهل وهشهري شلهم أموالهه، بهل أن م بهأ ر هيأ 
طواي السنذ في شهدته وهسلمها له في فتهرا العيهد وهسهترلها بعهد إنتههاء العيهد. وههذى األمهور زالت مهن ثهورا اليههول 
شلههههم الرومههههان واسههههتمرت فلسههههرين مسههههتعمرا رومانيههههذ ٌتههههم إن سههههام اشمبراطورهههههذ الرومانيههههذ فشههههارت اهههه ءًا مههههن 

 ذ.اشمبراطورهذ الشرايذ التي تقولت إلم المسيقي
 م78-78        البنطي بيالطس

شين بي طأ واليًا رومانيًا شلم اليهول ذ في السنذ ال انيذ ششرا من ٌكم طيبارهوس. وكان يب و اليهول فه ذلهم 
ملههم  وأاام الشعارات الرومانيذ التي تقمل صورا اشمبراطور في المدينهذ الم دسهذ ممها يتنهافم مهإ ش ا هد اليههول ٌو

 8:  81لهو ل من السامرهين شلم ابل ارزهم، وذبح شدلًا من الجليليهين شنهد مهذبح ال ربهان )شلم ال ورا. ذبح شد
. واههد ت امنههت سههنوات وإيتههه مههإ مههدا خدمههذ السههيد المسههيح، ول وفههه مههن ثههورا اليهههول أمههر بشههلبه. ومههإ هههذا (: –

يهههًا شلهههم اليهول هههذ.  توالهههت الشهههكاوي ضهههدى مهههن اليههههول فشهههدرت األوامهههر بعولتهههه إلهههم رومههها وخلفهههه مارسهههيليوس وال
وهوسابيوس المترخ   وي أن بي طأ ربما  كون اد انتقر في أ ام ٌكم كاليجوإ. ولكن المترخ المسيقي الع مهذ 
ترتليان يذكر أن بي طأ كان مسيقيًا في البه وهتهد ذلك ت رهر أرسله بي طأ إلم طيبارهوس ايشر. والكنا أ 

 مسيقيين وأن اسدى ن ل بال ر  من فرنسا.الشرايذ تعت د أن بي طأ وزواته صارا 
 م11-14        األول أغريباس هيرودس

فيد هيرولس الكبير، تربم في روما وصار ملكًا شلهم اليهول هذ سهنذ  م. وكهان موضهإ 68هو ابن أرسروبولأ ٌو
 شرههف اشمبراطههور كههاليجوإ فعينههه شلههم  ههماي  ههرق فلسههرين ومنقههه ل ههب ملههك. وبعههد نفههم أنتيبههاس ضههمت إلههم
ههين تههولم كلوليههوس القكههم أضههاي إلههم مملكتههه السههامرا،  فشههارت مملكتههه أوسههإ مههن  مملكتههه الجليههل وبيرهههه، ٌو
مملكذ أي ملك آخر بعد سليمان. وألن ادتهه كانهت يهول هذ إكتسهب رضهاء اليههول شليهه. واهد اضهرهد المسهيقيين 

نا بالسيف وأل م بررس في السجن إنتظا  + 1 – ::  :8رًا لموت مماثل )أعإرضاء لليهول، ف تل  ع و  أخا يٌو
( وخلفهه ابنهه أقرهبهاس ال هاني. :1:8:( واد مهات ميتهذ  هنيعذ فلهربه الهدول واهت أن إلشهم األلوهيهذ )أع:8:8أع

 (6::6:( ولروسيل  ال واذ ال ال ذ لفيلكأ الوالي )أع0::81وهو له ابنتين برنيكي )أع



 مقدمة عامة لألناجيل )ملوك وحكام اليهود في أيام المسيح(

 

 
13 

 م86-11        الثاني أغريباس هيرودس
ٌكم تراخونيتأ وأا اء من الجليل وبيرهذ. وكان فيلكأ من الوإا الذين  وبعو الوإا الرومان. وهركوا معه أ 

وكم أمامه بولأ الرسوي واستمر ٌكمه ٌتم وات س وط :4-44م( ثم فستوس )44-01ت امنوا معه ) م(. ٌو
ب ليعي  في روما أور ليم وا تركت ايو ه مإ ايو  تيرأ. وكان  عا ر أخته برنيكي ك واذ. وبعد ذلك ذه

 .م وبموته انتهت أسرا هيرولس844ومات في مذلذ سنذ 
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 ملوك ووالة اليهودية في
 فترة ما قبل وما بعد المسيح

 
 ق.م12هيرولس الكبير                          -8

  .م:    أرخي وس ابنه                      -:

 :8بوبليوس وهو روماني                   -1

 شدا وإا رومان     

  .م4:بي طأ البنري وهو روماني           -6

  .م68أقرهباس وهو ابن هيرولس الكبير      -0

  60فاروس وهو روماني                     -4

 64طيبارهوس وهو روماني                 -2

  62كومانوس وهو روماني                  -1

 01فيلكأ وهو روماني                     -1

 44فستوس وهو روماني                  -84

 الهيكل اليهودي
صاٌب فكرا بناء هيكل هو لاول النبي. ولكن هللا ااي له بل ابنك ال ارا من صلبك يبني الهيكل، وهذا فيهه رمه  

 (8:-::81اول هو الذي سيبني الهيكل الق ي ي أي اسدى الكنيسذ )يوألن المسيح ابن ل
لكههن لاول أشههد كههل  ههئ لبنههاء الهيكههل ولكههن سههليمان هههو الههذي بنههاى. وتههم بنههاء الهيكههل فههوق ابههل مورههها ب ور ههليم 

ق.م. أي أنه  ل مواولًا نقو أربعذ اهرون. ول هد 014( وكان شظيمًا. وهدم البابليون هذا الهيكل سنذ 6:صم:)
 خر  البابليون أور ليم تمامًا.

أشيههد بنههاء الهيكههل بيههد زربابههل الههوالي المعههين مههن ابههل ملههك  014بعههد شههولا اليهههول بسههماح مههن كههور  الملههك سههنذ 
( ومعه يهو إ ر يسًا للكهنذ. وكان هذا الهيكل أض م من 8::8فارس )وكان يهول ًا وكان ادًا للسيد المسيح مت

 ق.م.0:4البناء ٌوالي سنذ األوي ولكنه أال ف امذ وتم 
 46تداشي البناء أ ام هيرولس الكبير فبدأ هيرولس الكبير إشالا بنا ه في السنذ ال امنذ لملكه. وانتهم بنا ه سهنذ 

م شلهم يهد 24( وانتهت اللمسات األخيهرا فيهه ابهل خهرا  أور هليم مبا هرا سهنذ ::4:شلم أ ام أقرهباس ال اني )يو
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مان الهيكل تمامًا، وه اي أن تيرأ ٌاوي منعهم إذ كان   در ال يمهذ الفنيهذ للبنهاء تيرأ. ٌيل خر  الجنول الرو 
لكنه لم  سترإ إذ كان الجنول الرومان إ  قبون اليهول وكان ت رههب الهيكهل ش مهذ نها يهذ شلهم نها هذ الكهنهوت 

قيذ إذ كنهها ن ٌهه  أن الت ميههذ اليهههولي تمامههًا ورفههو هللا لهههم نها يههًا، وان رههاع الشههلذ تمامههًا بههين اليهول ههذ والمسههي
 (.8:1كانوا بعد صعول المسيح مازالوا يذهبون للهيكل ليشلوا )أع

 



 مقدمة عامة لألناجيل )الكهنوت اليهودى وطوائف اليهود(

 

 
17 

 عودة للفهرس الكهنوت اليهودى وطوائف اليهود

 اليهودى وطوائف اليهودالكهنوت 
 الكهنوت اليهودي

كانت و يفذ ر يأ الكهنذ فهي ابتهداء أمرهها ومهن أ هام ههرون تهدوم مهدا ٌيهاا مت لهدها، إإة أن الدولهذ الرومانيهذ فهي 
واههت المسههيح كههان لههها السههلران فههي تنشههيب وشهه ي ر ههيأ الكهنههذ، لههذلك تههوالم تنشههيبهم وشهه لهم ٌتههم بلهه  شههدل 

. وأبههرز رؤسههاء الكهنههذ فههي اشنجيههل 1:مههن أ ههام هيههرولس الكبيههر ٌتههم سهه وط أور ههليم  رؤسههاء الكهنههذ فههي الفتههرا
 ٌنان وايافا.

 
 حنان

+  6:-81::8+ يههو1::مههرات )لههو 1م وذكههر اسههمه فههي العهههد الجديههد 80-4كههان ر يسههًا للكهنههذ فههي الفتههرا بههين 
لي خمسهههذ مهههن أبنا هههه لر اسهههذ ( وكهههان نفهههوذى اوههههًا. واسهههتمر نفهههوذى ٌتهههم بعهههد نها هههذ خدمتهههه، وهتكهههد ذلهههك تهههو 4:6أع

 الكهنوت.
 قيافا

م وكههان صههدوايًا وتعههاون مههإ السههلرات 14-81(. وكههان ر يسههًا للكهنههذ بمفههرلى مههن 81:81كههان صهههر ٌنههان )يههو
الرومانيذ ومإ بي طأ البنري. وكان مسئوًإ شن الهيكل وأثر  ثراًء فاٌشًا. وهو الذي أ ار شلم رؤساء الكهنهذ 

(. واد ادم المسيح أمام السنهدرهم لمقاكمته بر استه. وشليهه 61:88سيح شن الشعب )يووالفرهسيين أن  موت الم
 ت إ المسئوليذ العظمم شن صلب المسيح واضرهال الكنيسذ األولم.

 السنهدريم
شلوًا، وهرل  شلم العلهو "مشهير" وههو الل هب الهذي 28هو المجلأ الكهنوتي األشلم لليهول، وكان يتكون من 

(. وكههههان ر ههههيأ الكهنههههذ هههههو الههههر يأ األشلههههم للسههههنهدرهم وكههههان قالبههههًا مههههن 61:80رامههههي )مههههرأاتههههرن بيوسههههف ال
+ 4::01+ 0:::الشههدوايين. وكههان السههنهدرهم  عههد بم ابههذ مقكمههذ للعدالههذ للقكههم فههي م الفههات النههاموس )مههت

رذ ( وكان في سلرته إصدار األٌكام وتنفيذها، ولهه القه  فهي ال هبو شلهم مهن  شهاء بواسه80:6+ أع:::44لو
( وكانهت لهه السهلرذ فهي إصهدار اميهإ األٌكهام مها شهدا ٌكهم 82:0+ 1:6+ أع61:86+ مهر4::62أشوانه )مت

(. ول هد اهدم المسهيح إلهم السهنهدرهم 18:81اششدام الذي كهان  سهتل م التشهدي  شليهه مهن السهلرات الرومانيهذ )يهو
نا كمللين ل2:81+ يو4::40بتهمذ التجد ف )مت كم شلم 0-6::لشعب )أع(. كما ادم إليه بررس وهٌو (. ٌو

( )ربمههها اسهههت ل السهههنهدرهم فرصهههذ قيههها  الهههوالي الرومهههاني خهههارا أور هههليم 88:2إسهههرفانوس بتهمهههذ التجهههد ف )أع
(. وكههههان :::14تهههههم بههههولأ بالتعههههدي شلههههم  ههههرهعذ موسههههم )أعإشٌههههداب ثههههورا ولي تلههههوا إسههههرفانوس( والسههههنهدرهم 
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تشهدر منهه كافهذ التعليمهات للمجهامإ الشه ر . واهد ان لهت  السنهدرهم أك هر نفهوذًا لاخهل ٌهدول اليهول هذ. وكانهت
 مهمذ السنهدرهم بعد خرا  أور ليم.

 المجامع اإلقليمية
كانت هذى المجامإ منتشرا في كل مدن فلسرين وخاراها في زمن المسيح، وذلهك لتيسهر العبهالا لليههول السهاكنين 
بعيدًا شن أور ليم، لكن لم تكن ت دم فيها ذبا ح، بل كانت تمارس فيها الشلوات، وهتلم لرس مهن الشهرهعذ، وفهي 

ٌيهان تل هم شظهذ   ولهها الهواش  وههو اههالأ ( وكانهت فهي أقلهب األ4:-84:6السهبت يتلهم لرس مهن األنبيهاء )لهو
( وفههي ٌلههور زا ههر كههان ر ههيأ المجمههإ يههدشوى لي اطههب 4::+ 8:8:+ مههر1:6:وهههذا مهها  سههمم بههالتعليم )مههت

( وكهههان اليههههولي يهههوار 4::(. وكانهههت تجمهههإ فيهههه العرا ههها لشهههالح الف هههراء )مهههت80:81الجمهههإ إن كهههان يرههههد )أع
ت لهههذى المجهههامإ بعهههو السهههلرذ تسهههتمدها مهههن مجلهههأ السهههنهدرهم المجمههإ الهههذي تربهههم فيهههه وتعلهههم النهههاموس. وكانههه

األشلههم فههي أور ههليم، فكههان لههها ٌهه  إصههدار األٌكههام والع وبههات وفيههها مهها  شههل إلههم الجلههد والرههرل مههن المجمههإ 
ِاههَد يهههول. وكههان لهههذى المجههامإ بههال  األثههر فههي إنتشههار 1:::)يههو (. وانتشههرت هههذى المجههامإ فههي كههل العههالم ٌيههل و 

واسههت ل بههولأ الرسههوي هههذى المجههامإ ك يههرًا ليبههدأ كرازتههه منههها. وقالبههًا بههدأت هههذى المجههامإ بعههد خههرا  المسههيقيذ. 
هيكل أور ليم شلم يد ملك بابل وذهابهم للسبي، وهناك أنش وا هذى المجهامإ التهي انتشهرت بعهد ذلهك. إإة أنههم مها 

م ذبهها ح إإة فههي المكههان الههذي ٌههدلى هللا فههي كههانوا  سههتريعون ت ههد م ذبهها ح فيههها فههبقكم النههاموس إ  سههتريعون ت ههد 
دتهم وشدم إنقرافهم وراء العبالات الوثنيذ   (86-88:  :8)تلأور ليم، وكان الهدي من ذلك ٌو

 
 اليهود طوائف

 الكتبة
( وكهانوا مكرسهين :::10هم نساخ الشرهعذ ومفسروها، وهم خبراء الناموس، وهشهار لههم أٌيانهًا بالناموسهيين )مهت

الوصا ا الناموسيذ، لذلك كان هناك إرتباط اوي بينهم وبين الفرهسيين. وكان من يناي رتبذ شاليذ من الكتبذ لتنفيذ 
 جلسهههون شلهههم كرسهههي موسهههم  ههههم(. ايهههل شهههنهم أن8:1( وني ول مهههوس )يهههو16:0 سهههمم ربهههي م هههل قماإ يهههل )أع

فهي السهنهدرهم، وكهان لههم نفهوذ  كمفسرهن للناموس. وكانوا مشيري الشعب في األمور الدينيذ، وكهان مهنهم أشلهاء
(. وشلههيهم ت ههإ مسههئوليذ صههلب المسههيح 2-1::0اههوي، واههد وب هههم السههيد المسههيح مههرات ك يههرا بسههبب رههها هم )مههت

 (81:1واضرهال الكنيسذ األولم. وبعلهم آمن )مت
 الفريسيون 

هنههذ وشلمههانيين. فرهسههي أي مفههرز، فهههم كههانوا  عتبههرون أنفسهههم مفههروزهن شههن الشههعب ل داسههتهم. وهههم فئههذ تلههم ك
وكانوا  علمون وهعظون ولكنهم تمسكوا بقرفيذ الناموس في التفسير والتشدل في ٌف  شوا د تسلموها ممن سب وهم 

+ 4:0:(. وكهههانوا يتمنههون بال يامههذ وال لهههول. ووب هههم المسههيح بسهههبب رههها هم )مهههت0 - 1:  2مههر + 80::)مههت
ح. ولكن كان منهم أفرال م لشين كبولأ الرسوي (. وكانت لهم يد اوهذ في صلب المسي06-11:88+ لو4:84
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(. وكان الفرهسيين متكبرهن  فت رون بمعارفهم الدينيذ وه لرون بالعامذ. ول د  هر الفرهسيون 16:0وقماإ يل )أع
 في ال رن ال اني ق.م.

 الصدوقيون 
شلهههم نظهههم الهيكهههل  ههههم الرب هههذ األرسهههت راطيذ بهههين اليههههول، فمعظهههم رؤسهههاء الكهنهههذ مهههنهم، كهههان شملههههم المقافظهههذ

واللرا ب ومراابذ ال  ا ن، ومن ذلك أثروا ثراًء فاٌشًا. وكان بينهم وبين الفرهسيين خ فات ك يرا فهم إ يتمنهون 
بال يامههههذ وإ األرواح وإ الم  كههههذ، ومههههإ هههههذا إتقههههدوا مههههإ الفرهسههههيين ضههههد المسههههيح إذ  ههههعروا بهههه ن المسههههيح يهههههدل 

 وسم ف ط، منسوبين لش ص اسمه صدوق.مشالقهم معًا. إ   بلون سو  أسفار م
 الهيرودسيين

ليسهههوا طا فهههذ لينيهههذ، بهههل ههههم فهههي وإء  هههديد لهيهههرولس وههههذا مهههنقهم نفهههوذا واسهههعًا، كهههانوا   نعهههون الشهههعب بمهههواإا 
+ 4:1هيرولس والرومان ولفإ الج هذ ل يشر. كرههم اليهول لذلك، ولكنهم إتقدوا مإ الفرهسيين ضد المسيح )مر

 من بين هذى الفئذ صدوايون وفرهسيون.(. وكان :81:8
 

 اليهود أمة أسماء
( ألنهي أنها 8:88( أنا رالو يهولي ولهدت فهي طرسهوس كيليكيهذ. وه هوي فهي )رو:::1  وي بولأ الرسوي في )أع

( أنه من انأ إسرا يل من سبط بنيامين شبراني من العبرانيين. 0:1أ لًا إسرا يلي من نسل إبراهيم. وه وي في )
 م كل اسم من هذى األسماء؟فما معن

 
 عبراني

( "ف تم وأخبر ابرام العبراني" وهي بمعنم العبور= شبهور نههر 81:86أوي مرا نسمإ فيها هذا اإسم كان في )تك
من  ط إلم  ط أو من مكان آلخر. وهو اسم يدي شلم قربذ الشعب الم تار. وهم اسهم يهرل فهي كه م الشهعو  

(  "لههم يواههد 81:81صههم8( وبمرااعههذ )84:8+ خههر68::8+ 86:11نهم )تههكالههذين كههان هههذا الشههعب مت ربههًا بيهه
صههانإ فههي كههل أرن إسههرا يل ألن الفلسههرينيين اههالوا لههئ   عمههل العبرانيههون سههيفًا" هنهها نههر  أن النبههي كاتههب السههفر 

هول ولكن  سمم اليهول "أرن إسرا يل" أما الفلسرينيون فيسمونهم شبرانيين. واد يرل لف  العبرانيون شلم لسان الي
+ 61::1 كههههون ذلههههك لتمييهههه هم شههههن األاانههههب ألن المشههههرهين إ   ههههدرون أن  هههه كلوا طعامههههًا مههههإ العبههههرانيين )تههههك

 (.1:81صم8+ 80::8تل
ولكن بعد ضياع العشرا أسباط في سبي أ ور، لم يب م من األسباط سو  سبرين، يهوذا وبنيامين فتسموا باشسم 

 ألاو . وفي هذى الفترا كانوا إ  ست دمون لف  شبرانيين.يهول نسبذ لسبط يهوذا السبط األكبر وا
وبعههد العههولا مههن السههبي، شههال بعههو اليهههول ولكههن شههدلًا كبيههرًا لههم  عههد إلههم إسههرا يل وف ههدوا بالتههالي ل ههتهم وشههالات 
أبا هم وصار  رل  شلم الشتات لف  يهول، أمها السهاكنين فهي أور هليم واليهول هذ والمقهافظين شلهم شهالات األبهاء 

إذ تكاثر الت ميذ ٌدب تهذمر مهن اليونهانيين )اليههول الهذين مهن الشهتات( شلهم "( 8:4ف سموهم شبرانيين. )رااإ أع
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(. فههالعبرانيون الم شهول بهههم إذًا 88:::كهو:+ 0:1العبهرانيين )اليههول الههذين مهن اليهول ههذ( أن أراملههم .." + )فههي
 تهم العبرانيذ وليست اليهول ذ.ال يورهن في ل انتهم واميإ ما   تص بها، لذلك تسمم ل 

 يهودي
منسو  لسبط يهوذا ابن  ع و . وبعد سبي إسرا يل )العشهرا أسهباط( إلهم أ هور اسهت دم لفه  يههولي شوضهًا شهن 

اسم إ  قمل أمجهالًا كاسهم إسهرا يل بهل ههو  و(. وه4:84مل:شبراني للتعبير شن  عب هللا. ذكر ألوي مرا في )
 عبر شنهم في ٌالذ ههوان، وضهياع ششهرا أسهباط مهنهم. ٌتهم بعهد شهولا بعهو مهن  هتات األسهباط إلهم أور هليم 

 بعد سماح كور  بهذا صار العا دين  سمونهم أ لًا يهول.
 إسرائيلي

ليع و . ففهي ههذا اإسهم ااتمهإ كهل مها كهان هو اإسم األش  واألمجد شند  عب هللا، فهو اإسم الذي أشراى هللا 
سبب فرح ورااء شند  عب هللا ال د م. هم اسم  قمل معنم ال لبذ والمجاهدا مإ هللا للوصوي إلم تتمهيم المواشيهد 

( ولكهن رؤسهاء الكهنهذ 12+  1::  2:وإٌ  أن بي طأ  رل  شلهم المسهيح  سهوع الناصهري ملهك اليههول )مهت
(. إذًا اسههم إسههرا يل هههو اإسههم المفلههل شنههد اليهههول، 2:::6لههك إسههرا يل فلينهه ي )مههتلمهها شيههروى اههالوا إن كههان م

  قمل شندهم معنم ال  ص من أشدا هم.
ولآلن  ست دم لف  يهول للشعب ولف  شبراني شلم العوا د والل ذ ال د مذ.
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 عودة للفهرس والمكاييل وقياسات األطوال العبرانية النقود

 
 النقود والمكاييل وقياسات األطوال العبرانية

 
 = )قبل المسيح( النقود والمعامالت العبرانية

 كان البيإ والشراء يتم بعملذ تعتمد شلم الوزن وليأ العدل.
والوزنات لم تكن  الشواال( والظاهر أن 1::84)تك  اال فلذ 644فابراهيم ا تر  الم برا َوَوَزَن ثمنها 

ملروبذ ضر  شملذ بل كانت أوزانًا. لذلك ن ِهَم شن أن  كون في كيأ اشنسان أوزان م تلفذ كبيرا وص يرا 
الفلذ التي كانوا   بلونها وشالا ( وكانت شالا اليهول أن  عل وا موازهنهم في أوساطهم ألال وزن 0::81)تل

 (:2:8الكنعانيين أن  قملوها في أ اليهم )هو
 
   (81:14 اال )خر        وهي =        الجيرا أي ال مقذ -8
  

 ٌبذ امح وزناً  80=                                   
 ايرات 84=  اال         =                         الب إ -:
 وهو مشت  من الفعل العبراني َ َ َل أي َوَزَن وهو أنواع: الشاال -1

  اال ال دس )نظرًا لقفظه كمعيار اياسي في الهيكل(         -أ
  اال الملك )نظرًا لقفظه كمعيار اياسي في ال شر الملكي(  - 
 الشاال الدارا لوزن األ ياء ال مينذ كالذهب والفلذ.    -ا
ي لعملذ في أ ام المكابيين ن   شليها اسم  اال إسرا يل اال الن ول وهذ      -ل وهذى الشواال  ا تقوَّ

 اال بوزن الملك. ف بد أن وزن  اال 44:قالبًا كانت قير متساوهذ، فوزن  عر إبشالوم كان 
 الملك كان أال من قيرى.

 (84:1أي:( مإ ) 82: 84مل 8 اال اارن )844المن= المنا =  -6
 منًا  14 اال = 1444=      الوزنذ -0

أما في أ ام المسيح فكانت اليهول ذ تقت ٌكم الرومان الذين كانوا  ستعملون شملذ ملروبذ لون 
 األوزان ال د مذ.

 ( هي شملذ اد مذ قير معروفذ اآلن.:88:6+ أي6::1+   81:11ال سيرذ )تك -4
 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/13_SH/SH_018.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/13_SH/SH_018.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/13_SH/SH_018.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/13_SH/SH_018.html
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 العمالت أيام المسيح
 (:8::6)مرمن األسارهون الَفْلأ = نشف الربإ= ث     -8
( بالَفْلأ. وهو نوع من الن ول الرومانيذ النقاسيذ  ساوي ملاشف 4:0:الربإ أو المترام في )مت -:

 الفلأ أو ربإ األسارهون.
 (1:84:)مت ألْ بالفَ األسارهون وهو المترام أ لًا    -1
 ( وهو من ن ول الفلذ شند الرومانيين وهشمل ششرا أسارهون.4:::الدينار )مت   -6
 لي الدينار شند الرومانيين.ا( وهو شملذ يونانيذ  ع1:80الدرهم )لو   -0
 6:82:نفهمه من م ارنذ )متلراهم=  اال فلذ شند العبرانيين وهذا  6األستار شملذ يونانيذ =  -4

 (.4:11:+ 81:14مإ خر 2:82:مإ مت
 ( وهو شملذ يونانيذ أص ر من المنا شند العبرانيين المذكور في العهد ال د م. 84:81المنا )لو -2

 لينار.844أو =      لرهم844وهو= 
اني  عالي نقو ( وهو وزن يوناني وروم11:81+ :1:8الليترا وهو المترام إلم العربيذ بالمنا )يو -1

 لرهم.844
 تطبيق

لينار. 844وزنذ أما العبد فلم  سامح العبد رفي ه في 84444(. فالسيد سامح شبدى في 10-8:81:رااإ )مت
 لينار. 844والمنا ،  منًا 14وبالم ارنذ فالوزنذ 

لينار والعبد إ يرهد أن  سامح رفي ه في 1404440444= 844×14×84444فالسيد سامح شبدى في 
 لينار وهذا  عبر شن مد  ما سامقنا هللا به ونقن إ نرهد أن ن فر شخوتنا هفواتهم تجاهنا.844

 
 مكاييل الحبوب والسوائل

 (64::8+ إ 6:14القفنذ= ملء الكف )أم -8
 

 بيلات( 4( ) سإ 84:86ال ا  )إ           من الهين أو        اللج=   -:
 
 (0:4:مل:بيلذ( ) 6:من اش فذ ) سإ           الشاع =        ال ا = مكياي للقبو  =   -1
 
 (14:84)خر ش فذا          الع م ر= مكياي للقبو =   -6
 
  (1::64الع شر هو نفسه الع م ر )خر   -0
 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/20_F/f_094.html
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 (1::64الهين مكياي للسوا ل )خر   -4
 
 (0:4:مل:اش فذ )         الشاع مكياي للقبو =   -2
 
 اش فذ = الشاع       ( بالكيل =64::8ال  لل مترام في )إ    -1
 أشمار = البل )مكياي سوا ل( 84صاشات =  1اش فذ مكياي للقبو =    -1
 

 أو الكر  القومر       البل مكياي للسوا ل  سإ ب در اش فذ مكياي القبو  =  -84
 
 (1::شًا )هوصا 80الل ك مكياي للقبو  ايل أنه نشف القومر =  -88

 
 (2::84إ فذ أو إب اب )إ 84القومر مكياي للقبو   سإ ب در الكر=   -:8

 
 (2 - 4: 84)لو  إ فذ أو بل  84الكر مكياي للسوا ل والقبو   سإ ب در القومر =    -81

 
 ( مكياي للسوا ل = ما تعريه معشرا العنب في المرا الواٌدا.::84الفورا )ٌج -86

 
 ( هو مكياي روماني للسوا ل.6:2)مراشبره    -80
 

 ( هو مكياي يوناني للسوا ل = بل شبراني::4ر )يورْ المِ    -84
 ( هي كيلذ يونانيذ للقبو .4:4ال منيذ )رؤ -82

 قياسات الطول
اياسات الروي ال شيرا شند العبرانيين م خوذا من أشلاء الجسد كاشصبإ وال بلذ والشبر وال دم  -8

 والذراع.
 

 (:8:0:)أراشصبإ  -:
 

 
 ( = مسافذ شرن أربإ أصابإ:8:0:ال بلذ )أر -1

 



 وقياسات األطوال العبرانية(مقدمة عامة لألناجيل )النقود والمكاييل 

 

 
24 

 ( = المسافذ الممتدا من السبابذ إلم رأس اشبهام وهما منفراتان ب در ما  مكن.81:61الفتر )ٌ  -6
 

( = المسافذ الممتدا من رأس اشبهام إلم رأس ال نشر إذا إنفراا وامتدا ب در ما 1::84الشبر )خر -0
 ابلذ شبرانيذ. 1 مكن = 

 
(= المسافذ من طري اشصبإ الوسرم إلم رأس المرف  إذا م دَّ الساشد ووضعت 88:1الذراع )تل   -4

 اامذ اشنسان           =  ناٌيذ الجسم اليد
 ادم وهذى تسمم الذراع الداراذ  8      =  ت رهبًا =  برهن

 
 (.80:1أي:+ 80:2مل8أ بار أو ذراشين من الداراذ ) 6=  الذراع الم دسذ   -2
 
(. وهذى الذراع ليست 81:61، 0:64ذراع ثال ذ استعملها ٌ اياي= ذراع لاراذ و برًا أو فترًا )خر   -1

ل ست دام العال  لعامذ الناس، بل هي ذراع نبوهذ رآها ودست دمها ٌ اياي في الرؤها التي رآها 
يح في بناء الكنيسذ( و بر وهم ذراع )وهذا يرم  لعمل المس  ب شوص الهيكل الذي يرم  للكنيسذ.

أو فتر )وهذا يرم  لعمل المتمنين الذين  عمل فيهم الروح ال دس(. فالذراع يرم  لعمل المسيح 
 (.81و81اصقاٌم   واألصابإ ترم  لعمل الروح ال دس )رااإ التفاصيل في ارمياء

 
 أذرع لاراذ. 6( = ت رهبًا متوسط طوي اشنسان = 2::1:ال امذ )أع -1
 

 (1أذرع بذراشه المذكورا في ) 4شبذ ٌ اياي= اشبذ ال ياس= ا  -84
 

 راع لاراذ.ذ 644( = 6::81ال لوا )لو -88
 

 قلوات. 0( = 8::8سفر السبت )أع -:8
 
 .( وهي مسافذ م دارها قير معلوم اآلن81:0مل:+ 2:61+ 84:10الك َبرا = وتترام مسافذ )تك -81
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 عودة للفهرس مقدمات األناجيل

 

 مقدمات األناجيل
 مقدمة عامة لألربعة أناجيل

 
 لماذا الكلمة المكتوبة؟ .1

كان آلم  سمإ هللا وهتكلم معه، وبعد الس وط صارت كلمذ هللا بالنسبذ لةنسان مرهبذ وم يفذ "سمعت صوتك في 
( فكان هللا يتكلم واشنسان إ   در أن  سمإ ودن سمإ إ   در أن يتجاو  معه. تقوي 84:1الجنذ ف شيت" )تك

مام هذا التقوي ت دم هللا إلم اشنسان ليهبه الب اشنسان من الب مملوء ٌنانًا إلم الب ٌجر ب  إٌساس، وأ
ي القجر، وك نها شلم البه القجري. ل د أرال أن   ترق ال لب القجري ليسجل  كلمته من و ذ باصبعه شلم لٌو

ه ال دوس كلماته لعل اشنسان   در أن يتذواها وهتجاو  معها.  وفم هذا ااي ال د أ باصبعه أي رٌو
الكلمات اشلهيذ المكتوبذ إنما ااءت كع ا للعفنا  وك ننم الناموس شونا" . إقره ورهوس فم اداسه "أشريت

 البشري.
 
 كلمة إنجيل .2

مشههت ذ مههن الكلمههذ اليونانيههذ "إ فههانجيليون" وتعنههي مههن الناٌيههذ الل وهههذ المكافهه ا التههي ت ههدم لرسههوي مههن أاههل رسههالته 
الجديهد ف هد إٌتلهت الكلمهذ مركه ًا أساسهيًا بكونهها السارا ثم صارت ترل  شلم األخبار السارا شينها. أمها فهي العههد 

هذ وههي أخبهار 8:80كهو8+ 8:8تعبر شن الرسالذ المسيقيذ في مجملهها )مهر ( لتعبهر شهن أخبهار ال ه ص المفٌر
العفهو شهن الع وبههذ، وقفهران ال را هها والتبرههر والت ههد أ والتبنهي وميههراب السهموات والههدخوي فهي ش اههذ مهإ ابههن هللا 

ذلههك للكهل. ف هد صهار هللا شلههم األرن وصهار اشنسهان فهي السههماء ودخهتلط الكهل معهًا. إختلرههت الهذي اهاء لهيعلن 
الم  كههذ مههإ صههفوي البشههر، وصههار البشههر فههي صههقبذ الم  كههذ وتق  ههت المشههالقذ بههين هللا وطبيعتنهها وصههار 

التههي تعلههن ( فههذا  عنههي البشههارا 1+ 1+  ::  :تههأ8+ 86:8إبلهيأ فههي خهه ي. واههد نسهمإ ال ههوي إنجيههل هللا )مههر
( فهههو  قمههل ذات 6:6كههو:+ 8:8طبيعههذ هللا المقبههذ كمقههب للبشههر. واههد نسههمإ شههن إنجيههل  سههوع المسههيح )مههر

 القب.
 أهمية األناجيل .3

شامًا بعد ٌلوي الروح ال دس ب  إنجيل مكتو . ولكنها شا ت اشنجيل ومارسته 4:شا ت الكنيسذ أك ر من 
الكنيسذ شبر العشور تعي  إنجيلها المسلم  فاهًا؟ وهل من  كقياا فا  ذ في المسيح  سوع. فلماذا لم تب 

 ضرورا لةنجيل المكتو ؟
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الت ليد الشفوي كان له أهميته ال اصذ في الكنيسذ. وااء اشنجيل المكتو  إ ليقتل مكان الت ليد. إنما  -أ
وهقفظها ب  تقرهف ليكمله وهتكدى. فاشنجيل  قف  الت ليد ب  إنقراي والت ليد  فرز األناايل ال انونيذ 

 وهكشف شن مفاهيمها.
كان المتمنين في ٌااذ إلم وثا   رسوليذ تتقدب شن ٌياا السيد المسيح وتعاليمه ومعج اته وموته  -ب

وايامته، وتعلن تق ي  ما ورل في العهد ال د م. فاألناايل ادمت ٌياا المسيح شلم األرن، بل ادمت 
ت الكنيسذ األولم باألناايل إذ   ص المسيح لن بله فينا ونقيا به ومعه نش اركه آإمه وأمجالى لذلك فٌر

 وادت فيها ما تسلمته  فاهذ.
 

 األناجيل األربعة ووجوه الكاروبيم .4
ربط ال د أ ايرهناوس في ال رن ال اني أنه كما أن هناك أربعذ اهات للمسكونذ وأربعذ رهاح وأربعذ واوى 

األربعذ أناايل في العالم كله واألربعذ القيوانات وما ترم  إليه أناايل تشير شنتشار  6للكاروبيم هكذا يواد 
 كالتالي:

 واه إنسان  شير للتجسد، المسيح هللا الذي صار إنسانًا .. .. .. إنجيل متم. .1
م نفسه ذبيقذ .. .. ..  إنجيل لواا. .2  واإ ثور  شير للشليب، وأن المسيح ادة
 الملوكي .. .. .. .. .. إنجيل مراأ.واه أسد  شير لل يامذ، ولسلران المسيح  .3
نا. .4  واه نسر  شير للشعول، ول هوت المسيح .. .. .. .. .. .. .. إنجيل يٌو

فاألناايههل األربعههذ تعههرن لقيههاا المسههيح كلههها التههي  شههير إليههها كههل واههه مههن واههوى الكههاروبيم. واألناايههل األربعههذ 
ن الوتر اآلخر ولكنها معًا تع ي سيمفونيذ اميلذ. فالكتها  متف ذ ولكنها ك وتار ال ي ارا كل وتر له ن م   تلف ش

الم ههدس هههو آلههذ هللا الواٌههدا الكاملههذ والمنسههجمذ معههًا، تعرههم خهه ي األصههوات المتباينههذ صههوت ال هه ص الواٌههد 
ي اشلهي ادم لنا إنجيً  واٌدًا هو إنجيل ربنا  سوع المسيح بواس رذ للراقبين في التعلم. نستريإ أن ن وي أن الٌو

اشنجيليههين األربعههذ. كههل  كشههف شههن اانههب مههن اوانههب هههذا اشنجيههل الواٌههد. وك نههه ب رعههذ مههن المههاس كههل مههنهم 
 ينظر لها من أٌد أواهها فيتلح امالها وهظهر هذا من اآلتي:

 فمتم  كتب لليهول في دم لنا المسيح الملك الذي فيه تق  ت النبوات وكمل الناموس.
 ص المسههيح مهههن الجانهههب العملههي كشهههانإ معجههه ات وقالههب للشهههيران إ   هههدم ومههراأ  كتهههب للرومههان فيبهههرز  ههه

 الك ير من كلمات المسيح وشظاته، إنما   دم أشماله فهو  قدب رااي ٌر  شنفاء.
ولواا  كتب لليونانيين أصقا  الفلسفات والقكمذ البشرهذ في دم المسيح كشهدي  للبشهرهذ و هفيإ لهها ، الهذي اهاء 

 لجديدا إنما بالقب الباذي بذبيقذ الشليب.لي لص إ بالفلسفات ا
نا  كتب للعالم كله ليعلن السيد المسيح الكلمذ اشلهي ابن هللا المتجسد الذي ٌل بيننا ليرفعنا إلم سمواته.  وهٌو
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 يوحنا لوقا مرقس متى
 كتب لليهود

 المسيا الملك
 جاء يتمم الناموس

 اهتم بالنبوات
 رمزه وجه إنسان

 للرومان
 غالب الشيطانالمسيح 

 يعمل العجائب
 إهتم بالعمل

 األسد

 لليونان
 البشرية صديق
 البشرية يخلص

 اهتم بالتاريخ
 الثور

 للعالم المسيحي
 الكلمة المتجسد

 هللا يحل في وسطنا
 اهتم بالالهوت

 النسر
 
 اإلنجيل بحسب متى البشير .5

م   شيذ المسيح في اوهر تعليمي  لفاشي،   دم المسيا المرفون من مكتو  للمسيقيين من أصل يهولي، ادة
االا اليهول، بكونه مكمل الناموس ومق   نبوات العهد ال د م فيه يتق   ملكوت هللا السماوي شلم األرن، 
مشققًا الفكر اليهولي شن المسيا كملك أرضي. هكذا  ظهر هذا السفر ك نه  عكأ ت ليد الكنا أ اليهول 

 ألنه رك  شلم التجسد اشلهي فيرم  له بواه إنسان.مسيقيذ في فلسرين ابل س وط أور ليم، و 
 

 اإلنجيل بحسب مرقس البشير .6
  عتبر ك ير من الدارسين األساس الذي أخذ منه متم ولواا.

ادم للعالم الروماني المعت  بالذراع البشري ك صقا  سلران يتمنون بال وا والعنف ش مذ القياا والنلوا، لهذا 
به إ بالقر  والعنف ودن  أبرز   ص السيد المسيح صانإ العجا ب وقالب الشيران، الذي قلب بشليبه ٌو

ن، ف د سقبهم اشنجيل إلم مملكذ من نوع كان الرومان اد إنش لوا بمملكتهم في العالم المعروي في ذلك القي
رم  له بواه أسد إش نًا شن  البشري المتعجري. ول داديد تقتاا إلم اوا الروح والعمل اشلهي إ إلم الذراع 

 ال لبذ والنشرا، أو ش مذ للملك الجديد السماوي.
 
 اإلنجيل بحسب لوقا البشير .7

ل لليونان أصقا  الفلسفات واألل  اليونا جِة ني، لذا ااء هذا السفر في أسلو  ألبي را إ،   دم لنا ٌياا السيد س 
إهوتيذ تعلن شنه كم لص البشرهذ كلها المتعلم واألمي، الفيلسوي والبسيط، ال ني  رهخ برره ذ المسيح في ت

اه ثور والف ير، ال اطئ والوثني، إنه إ   لص بالقكمذ البشرهذ والفلسفات بل بذبيقذ القب، لهذا رم  إليه بو 
 ش مذ الذبيقذ واهبذ المشالقذ مإ اآل .

 
 اإلنجيل بحسب يوحنا البشير .8

 له طابعه ال هوتي ال اص به. وهرم  له لذلك بواه نسر.
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 البشيرين إتفاق
نظههرًا لك هههرا  SYNOPTIC  ههاي شههن أناايههل متهههم ومههراأ ولواهها أنهههها أناايههل متوازهههذ أو ذات النظهههرا المشههتركذ 

دا النهج الذي إتبعته.  التشابه المواول بينها ولٌو
 وهمكن وضإ القوالب في هذى األناايل في أشمدا متوازهذ.

 ف را ن ٌ  اآلتي 11لو اسمنا مالا األناايل ال  ثذ إلم 
 ف را مشتركذ في األناايل ال  ثذ :6
 ف را مشتركذ بين إنجيلي ال د سين متم ومراأ. :8
 مشتركذ بين إنجيلي ال د سين مراأ ولواا. ف رات 0
 ف را مشتركذ بين إنجيلي ال د سين متم ولواا. 86
 ف رات ينفرل بها إنجيل ال د أ متم. 0
 ف را ينفرل بها إنجيل ال د أ مراأ. :
 ف رات ينفرل بها إنجيل ال د أ لواا. 1

 بل واضح اتفااهم في تسلسل القوالب وال شص وتفسير هذا:
وأاواي المسيح تم تعليمها ون لها  فهيًا ابل أن يبدأ اشنجيليين في كتابذ أناايلهم. وكان هذا أن أشماي  .1

( فبررس  فترن في شظته هنا معرفذ 12:84اشنجيل الشفهي مشهورًا ومنتشرًا ومست دمًا في الكرازا )أع
 ما يتف  مإ هدفه.الجميإ باشنجيل الشفهي. وأخذ كل واٌد من اشنجيليين من هذا اشنجيل الشفهي 

متف  اآلن بين معظم العلماء أن مراأ هو أوي من كتب إنجيله ثم إطلإ لواا ومتم شلم ما كتب مراأ  .2
ي من  وااتبسوا منه. ولكن هناك رأي آخر ب نه كان هناك إنجيً  مكتوبًا أخذ الجميإ شنه بتشري ولكن بٌو

فًا في واوى أخر  لتتبلور صورا معينذ هي الروح ال دس الذي اعل هناك إتفااًا في بعو الواوى ودخت 
 هدي كتابذ اشنجيل.

م من الروح ال دس ومسواين من الروح ال دس ) .3 :  8بط:+  84:  1تم:ولكن إ ننسم أن الكل كتبوا بٌو
:8 . )
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 عودة للفهرس مقدمة إنجيل متى

 

 مقدمة إنجيل متى
 من هو القديس متى؟ -1

( نفهم أن متم هو أٌد الت ميذ اشثني ششر. وكان 1:0:+ لو:8-88:1+ مت1:84+ مت1:1بم ارنذ )مت
ف ام وتبعه. وكان ششارًا واسمه إوي بن ٌلفم. رآى السيد المسيح االسًا شند مكان الجبا ذ ف اي له إتبعني، 

اليهول ينظرون بب لذ لمهنذ الجبا ذ ألنها تم ل السلرذ الرومانيذ المستبدا ودذإلها للشعب. بل كان العشارهن 
ينما لشا السيد المسيح متم اام فورًا   ست لون هذى الظروي لقسابهم ال اص، فكانوا مكروهين شند الشعب. ٌو

(، لشا إليها أصدااؤى الساب ين من ششارهن وخراا 1:0:يته )لووترك مكان الجبا ذ وصنإ وليمذ للر  في ب
 ٌتم   تبروا شذوبذ التبعيذ للسيد المسيح ب نفسهم، األمر الذي أثار معلمي اليهول ألن المسيح   كل مإ خراا.

 

 لغة الكتابة -2
 كتب متم باآلراميذ ثم ترامت فيما بعد لليونانيذ )  اي أن متم هو الذي ترام أ لًا(

 الكتابة ومكان الكتابة تاريخ -3
ِتَب في فلسرين. 6:كتب بعد إنجيل مراأ وابل خرا  الهيكل، ٌيل يتكلم شنه كنبوا )ص ( وه وي الت ليد أنه ك 

 م بعد إنجيل مراأ.40،  44وكتب ما بين شامي 
 غرض الكتابة -4

يم مملكذ تسيرر شلم العالم. كتب ال د أ متم إنجيله لليهول الذين كانوا وإ ي الوا ينتظرون المسيا الملك الذي   
خوته اليهول ليعلن لهم أن المسيا المنتظر اد ااء، مشققًا فالكاتب يهولي تتلمذ للسيد المسيح،  كتب ش

ي السماوي. ول د كرر كلمذ ابن لاول  مفهومهم للملكوت، نااً  إ اهم من الفكر المالي ال مني إلم الفكر الرٌو
ا من سبط يهوذا ليملك، لكن ليأ شلم نفأ المستوي الذي ملكوا به في أرن لت كيد أن المسيا هو الملك ال ار 

 (1:84:+ 88:1+ 8:2:+ 0::16+ 61:81الموشد إنما هو ملكوت سماوي )مت
 سمات اإلنجيل -5

نبوا من العهد ال د م ليشير أن نبوات العهد ال د م اد 44إذ  كتب متم لليهول فهو  ست دم ٌوالي  -أ
مرات معلنًا أنه 1مرا وهذكر المسيح كابن لداول 00كلمذ الملكوت ٌوالي تق  ت في المسيح. وهكرر 

(. وهشرح المفاهيم اليهول ذ برره ذ 81:0الموشول به. وهو  فترن أن ال ارئ  عري العبرهذ )
مسيقيذ. ف سأ األشماي الشالقذ شند اليهول هي الشداذ والش ا والشوم وه دم هذى بمفهوم 
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لمسيح لم   تي ليقت ر العهد ال د م بل ليدخل به إلم كماي قايته. لذلك مسيقي. ل د أوضح متم أن ا
 فمتي   دم المسيح الملك اإلهم الذ  له الق  ان  شرع ) شظذ الجبل ( 

هم ب خرهههههههههههههها هم ) -ب (+ 81-:8:8+ 8::61+ 4::81+ 88-84:1إذ  كتههههههههههههههب لليهههههههههههههههول صههههههههههههههاٌر
(::4+0+84(+)1:80-1.) 

ِتههَب لليهههول إإة  -ج أنههه لههم   فههل األمههم، فكههان  شههرح بعههو األلفهها  المعروفههذ لههد  مههإ أن هههذا اشنجيههل ك 
 (.:::11+ 81:6+ 2::1:+ 1:8:اليهول "شمانو يل الذي تفسيرى هللا معنا" )

إنجيل متم هو إنجيل الملكوت. الملكوت الذي بدأ بمجيء السيد وسكناى في الوبنا ليعلن بكماله في  -د
 (8:2:+ 0::16.. .. + 82:6+ :1:8:مجيئه األخير )

تواد خمسذ م اإت )مواش ( كبر  في إنجيل متم يلق ها أو  سب ها بعو ال شص وههذى ال مسهذ  -ه
 مواش  هي:

 ( وهم  رهعذ العهد الجديد 2ص-0الموشظذ شلم الجبل )ص (1
 (84العمل الرسولي )ص (2
 (81أم اي الملكوت )ص (3
 (81تعاليم متنوشذ )ص (4
 (0:ص-1:أٌاليل اس اتولوايذ )ص (5

متم يذكر اسمه اا ً  متهم العشهار، وت لبهًا يهذكر لواها ومهراأ اسهمه اها لين إوي ٌتهم يتقا هوا ل هب العشهار  -6
نهها، ..      ههاويطبولأ،   سهمين سههمعانط برهرس،إالمشههور بههه. ومهن المعتههال أن  كهون للشهه ص  مراأطيٌو

 وهكذا 
 اإلنسان ابن لقب

نا81ولواا( و مرا في األناايل ال  ثذ المتنا را )متم ومراأ 28تكرر هذا الل ب  مرات  6و مرا في إنجيل يٌو
 (. وهو  عني:81:2( وهو الم ابل )لدانياي86:86+ رؤ81:8+ رؤ::4+ شب04:2خارا األناايل )أع

  ئ ما شدا ال ريذ. المسيح ابن هللا صار إبنًا لةنسان، تجسد وت نأ وأخذ اسدًا  ابهنا به في كل (1
+ 8::كل المجد الذي   اي أن المسيح ورثه إذ الأ شن  مين اآل  صار ٌ ًا للبشر الذين يتمنون به )شب (2

 (82:::يو
ِلهَد مهن الهروح ال هدس ومهن العهذراء  (3 لم   اي ابن آلم فههو لهم  ه تي مولهولًا بقسهب النظهام الربيعهي للتناسهل بهل و 

 بنًا آللم بقسب الربيعذ.ال د سذ مرهم، فهو ابن إنسان وليأ إ
 هي ت تي معرفذ بمعنم اإبن الذي لةنسان، فهو ابن برره ذ فرهدا. (4
نفهم من الل ب أن المسيح سيقتف  بناسوته في السماء متقدًا ب هوته "سوي تبشرون ابن اشنسان االسًا  (5

.(:4-48:86)مرشن  مين ال وا" 
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 عودة للفهرس مقدمة إنجيل مرقس

 

 مقدمة إنجيل مرقس
 من هو القديس مرقس؟ -1

ِلَد ال د أ مراأ في ال يروان إٌد  المدن ال مأ ال ربيذ بليبيا، من أبوهن يهوليين واسم والدى أرسروبولوس  و 
نا أ لًا ووالدته مرهم امرأا ت يذ لها  مل مارمراأ اسم يٌو اشتبارها بين المسيقيين األولين في أور ليم. ٌو

( وهو ابن أخت برنابا رفي  خدمذ بولأ الرسوي. ووالدى ابن شم زواذ ال د أ بررس أو ابن شمتها :8::8)أع
 )ال يروان هي مدينذ كيرهني أو سيرهني(

ال يروان إلم فلسرين ٌيل تمتإ مإ والدته بالسيد المسيح، ودذ هجمت بعو ال با ل المتبربرا شلم أم كهم تركوا 
ف د كانت أمه من النساء اللواتي خدمن السيد من أموالهن. وفي بيت مارمراأ أكل السيد الفشح مإ ت ميذى فهي 
العليذ، وهناك قسل أاهدامهم وسهلمهم سهر اشف ارسهتيا وفيهها ٌهلَّ الهروح ال هدس شلهم الت ميهذ فشهارت ههذى العليهذ 

 ي بيت مارمراأ أوي كنيسذ. وكان مراأ من السبعين رسوًإ .ف
-81:86وكههان مههارمراأ هههو الشهها  الههذي كههان ٌههامً  الجههرا شنههدما الت ههم بههه التلميههذان ليعههدا الفشههح للسههيد )مههر

(. )مههراأ هههو اسههم رومههاني 86::0( وهههو الشهها  الههذي تههرك إزارى وهههر  شارهههًا شنههد ال ههبو شلههم السههيد )مههر86
نا اسمه ا  لعبري(وهٌو

وهرم  لمارمراأ باألسد، إذ إاتذ  أبيه لة مهان ٌهين هاامهمها أسهد ولبهتا أثنهاء سهيرهما فهي الررهه  إلهم األرلن 
شهان. كمها بهدأ ال هد أ مهراأ إنجيلهه ب ولهه "صهوت صهارخ فهي البرههذ" وك نهه صهوت  وبش ا مارمراأ إنش  الٌو

 (0:0)رؤ أسد  مهد لمجيء السيد المسيح "األسد ال ارا من سبط يهوذا"
لههذ التبشهيرهذ األولهم وكههرز معهمها فههي  بهدأ خدمتهه مههإ برهرس فهي أور ههليم واليهول هذ ثههم مهإ بهولأ وبرنابهها فهي الٌر
لهذ بهولأ الرسهوي ال انيهذ أصهر بهولأ شلهم شهدم إصهرقا   إنراكيذ، ولظروي ما شال إلم أور ليم. وفهي بهدء ٌر

( "كان 64-11:80+ 0-6:81أ معه سي  )أعمراأ معه فانفشل شنه برنابا وذهب برنابا مإ مراأ وأخذ بول
نهها خالمههًا" كلمههذ خههالم فههي أصههلها الل ههوي معلههم مدرسههذ فهههو  علههم وهعههد النههاس للمعمول ههذ. ثههم اختفههت   شههيذ  يٌو
مارمراأ من سفر األشماي إذ ذهب ليكهرز بعهد انفشهاله شهن بهولأ مهإ برنابها إلهم ابهرص ثهم إنفشهل شهن برنابها 

اء ليكهرز فهي مشهر. وأسهأ كنيسهذ اشسهكندرهذ. ورسهم إنيهانوس ليشهير أوي وذهب ليكرز في ال مأ مهدن ثهم اه
بررهرك مشري شلم الكرسي اشسكندري. ولما هاا الشعب الوثني شليه ترك اشسكندرهذ وذههب إلهم ليبيها ومنهها 

م ليجهد 40م. وشهال سهنذ 46إلم روما ٌيل إلت م بال د سين برهرس وبهولأ وب هم معهمها ٌتهم استشههالهما سهنذ 
  مان المسيقي اد ازلهر ف رر أن ي ور المدن ال مأ وشال ثانيذ إلم اشسكندرهذ ليستشهد فيها.اش
 (47:4تسلم عليكم التي في بابل.. ومرقس ابني )ابط -2
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من هنا نر  أن رسالذ بررس األولم كتبت من مكان  سميه بابل وكان معه مراأ. واألخوا الكاثوليك يرون أن 
تلميذ لبررس ولكنه لم ير  المسيح بل هو مجرل مسجل لما   وله بررس والرل بابل هي روما وأن مراأ هو 

 شلم ذلك، أن بيت مارمراأ كان أوي كنيسذ وكان هو من السبعين رسوًإ. وبابل ليست هي روما:
 ما الداشي ألن بررس إ يذكرها صراٌذ باسم روما. (1
 اك فترا لكتابذ رسالتين.ثابت تاره يًا أن بررس وصل لروما في آخر ٌياته، ولم  كن هن (2
ترتيب الوإ ات كما ااءت في الرسالذ من الشرق لل ر  لذلك فمن المراح أن بررس كتب رسالته األولم  (3

 من مكان ما بالشرق.
وهراح أن  كون هذا المكان هو مشر التي تسمم بابلون أي مشر ال د مذ واد كانت اب  موطنًا لجماشذ    

ي إ ت اي أثارى باايذ لآلن وهذا الرأي تسندى الت اليد التاره يذ التي ت وي ب ن من اليهول وم ر شسكري رومان
م. وهناك رأي أخر أن مراأ ٌين ترك اشسكندرهذ ذهب إلم :4أو  48مراأ الرسوي ادم إلم مشر سنذ 

 ٌيل كتب بررس رسالته من هناك. )واد  كون بالعراق( بررس في مكان فيه تجمإ يهولي باسم بابل
 (88:6تي:ا اشذ خ ي بولأ مإ مراأ فانتهت بل ااي بولأ أنه نافإ لل دمذ )أم   
 
  :أجمع الدارسون أن إنجيل مرقس هو أقدم األناجيل -3

أنهه كتهب فهي مشهر والهبعو اآلخهر يهر   وكان المشدر الر يسي لك  اشنجيليهين متهم ولواها. وههر  الهبعو
أنههه كتههب فههي رومهها. والكنيسههذ ال بريههذ تههرفو فكههر الكاثوليههك بهه ن مههراأ مهها هههو إإ كاتههب مههذكرات برههرس 

 )رااإ كتا  البابا  نولى ال الل(.
 إذ كتب مارمرقس للرومان نجد: -4
( 88:2( واربان )68:0( وطلي ا )82:1يترام الكلمات اآلراميذ التي إ  فهمها الرومان م ل بوانراأ ) -أ

 (.80:::( والج ذ )16:80( ودلوي إلوي )16:2ودف   )
 (:81:8+ 80::6+ 86::8+ 6-2:: شرح العالات اليهول ذ ) -ب
 لم   تبأ ك يرًا من العهد ال د م كما فعل متم. -ج
الرومان رااي شمل وليسوا رااي فلسهفذ وأاهواي. لهذلك   هدم مهراأ المسهيح لههم كراهل أشمهاي ومعجه ات وإ  -د

   دم شظاته وأاواله.
آمههن الرومههان بههال وا والسههلرذ ك صههقا  سههيالا فههي العههالم فههي ذلههك القههين لههذلك ٌههدثهم مههراأ شههن المسههيح  -ه

( وشلهم الربيعهذ 8::6( وشلهم األمهران )2:8:كشاٌب سلران ٌ ي ي شلم كل  هئ، شلهم الشهياطين )
(، ::1:ح كر  للسبت )( وادم المسي11:88( وشلم الهيكل )4:-88::8( وشلم النباتات )11:6-68)

-11:4(، اهالر أن  شهبإ الجمهاهير )81( وهعلهن أسهرار المسهت بل )ص::1له سلران أن  عري األفكار )
( فالمسيح اهوي وهكهذا مهن يتبعهه. ولكهن 81-82:84( بل أن هذى ال وا ستتبإ من يتمن به )8:1-1، 66
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مههارمراأ فههيعلن سههلران السههيد خهه ي الرومههان آمنههوا بالسههيالا خهه ي العنههف والكبرهههاء مههإ اشقتشهها ، أمهها 
 (.14-11:1اشتلاع وخدمذ اآلخرهن )

م لهههم هيهههرولس كعينهههذ لملهههوكهم  جتمههإ ٌهههولهم المتمل هههون للهههو والهههراص مهههإ إتسهههامه  -و إذ  كتههب للرومهههان اهههدة
بالعنف وال تل  لمًا، بينما   هدم المسهيح الهذي أتهم ليملهك مهن خه ي مقبتهه وآإمهه وبذلهه وصهليبه ود هباشه 

( صهاٌب 8:8وادم الجماهير المبهوتذ من تعاليمهه، الكهل  جهري إليهه. فههو اهدم المسهيح كهابن هللا ) للنفوس
السههلران الكامهههل شلهههم ال لي هههذ الهههذي اهههاء لي هههدم البشهههر وهبهههذي نفسهههه ألالههههم إذًا ههههو إنجيهههل ال هههوا اشلهيهههذ 

 ال المذ والباذلذ.
شههجإ الرومههان شلههم ابولههه خشوصههًا أنههه لههم ركهه  اشنجيههل شلههم إبههراز الشههراع بههين السههيد المسههيح واليهههول لي -ز

ين صهلبوى لهم  فعلهوا ههذا شهن ضهعف مهن اانبهه، إذ ههو سهب     ابل اليهول في ضعف بل كان  فقمهم، ٌو
( وموضههقًا أنههه   ههوم مههن 16-11:84+18:1+ 18:1مههرات ) 1وأشلههن لت ميههذى شههن صههلبه، متكههدًا ذلههك 

( ومهههن 86::4( وهههه تي شلهههم سهههقا  السهههماء )11:1األمهههوات وهههه تي بمجهههد أبيهههه مهههإ الم  كهههذ ال د سهههين )
( واهاءت وصهيته 80:84+ 84:81+ 82:88+ 14-6:2:اانب آخهر أوضهح إتجهاى السهيد نقهو األمهم )

 (80:84األخيرا إذهبوا إلم العالم أامإ .. )
ألنههه واههه إنجيلههه للرومههان كشههف شههن اامعيههذ رسههالذ اشنجيههل لتلههم األمههم أ لههًا لههذلك ك يههرًا مهها  سههت دم  -ح

 ( 8:6+::81(+ )11+11+1:+0:8هن "كل" و "اميإ" )التعبير 
 ألنه  كتب للرومان وليأ لليهول لم يهتم بس سل األنسا . -ط
وهجلهأ ٌولهه ت ميهذ  سهمعون لهه إنمها ادمهه كمعلهم  ، في تعليمه أ هرى ليأ كمعلم )رابي ناموسهي(  جلهأ -ي

 ذ من إنجيل مراأ.ختفت العظات التعليميإ عي  مإ ت ميذى وهشاٌبونه في  ركذ شمليذ لذلك 
(. وهكذا نفهم أن 11:80) ابن هللاوهنتهي ت رهبًا بشرخذ اا د المئذ أنه  ابن هللايبدأ اشنجيل ب ن المسيح هو  -5

 (.2:1+ 1:1:اشنجيل   برنا صراٌذ شن إهوت المسيح + )
 ال د أ مراأ من السبعين رسوًإ الذين شينهم المسيح. -6
 ونسب لكيرلأ ألنه أضاي إليه.مارمراأ هو واضإ ال داس الكيرلسي  -7
هذ بههال  ص للجميهإ ٌتههم األمههم  -8 يبهدأ ال ههد أ مهراأ ب ولههه "بههدء إنجيهل.." ومهها ههو اشنجيههل إإ البشههارا المفٌر

 (. هو إرالا هللا من نقو البشر.1:86+ 84:81)مر
وفأ ولدا سمعان ال يرواني، فهم كلهم من ال يروان وذكر مراأ لهذى األسماء يبدو أنه زميل إلكسندروس ور  -9

تشير لكونه  اهد شيان ل شذ الشلب.
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 عودة للفهرس مقدمة إنجيل لوقا

 

 مقدمة إنجيل لوقا
 من هو القديس لوقا؟ -1

يد بين كتا  العهد الجديد الذي لم  كن يهول ًا بل أمميًا. وقالبًا هو من إنراكيذ سورها. َاِبَل اش مان  هو الٌو
المسيقي لون أن يتهول. وهعلل الدارسون ذلك ب ن الرسوي بولأ ٌين أ ار إليه في رسالته إلم كولوسي 

رخأ ومراأ. ورأي البعو أنه كان من ( م ل أرست88-84:6( لم  لمه إلم من هم من أهل ال تان )86:6)
سمه اتلاشًا. ولكن الرأي ال الب أنه لم  كن من الرسل بل إالسبعين رسوًإ وهو أٌد تلميذي شمواس ولم يذكر 

ابل اش مان شلم يدي بولأ الرسوي وذلك ألن لواا نفسه  عتري أنه لم  عاين المسيح بنفسه بل "كما سلمها إلينا 
 (8::معاينين وخدامًا للكلمذ" ) الذين كانوا من البدء

( وكان الرومان إ  سمقون ألٌد أن  متهن مهنذ الرب إن لم  جتاز 86:6وكان ال د أ لواا طبيبًا )كو
إمتقانات شديدا صعبذ ولاي ذ، لذلك فش شيذ لواا كربيب نر  فيه   شيذ العالم المدا ، والرال العملي 

 وهليف الت ليد أنه أ لًا فنان رسم صورا للسيدا العذراء.  المق  . ودضافذ لذلك ف سلوبه راي  واميل.

وأوي مرا نلت ي فيها في سفر .  ول د ارتبط ال د أ لواا بال د أ بولأ الرسوي، رسوي األمم في صدااذ اوهذ
لذ التبشيرهذ ال انيذ ثم 84:84أشماي الرسل بكلمذ نقن كانت في )أع ( أثناء واولهما في ترواس في خ ي الٌر

يد الذي  ل مراف ًا بولأ لذ ال ال ذ وكان لواا هو الٌو تم النها ذ  الرسوي صاٌبه في الٌر في أسرى ٌو
( وبسبب هذا اإرتباط سجل لنا لواا ك يرًا من أشماي بولأ الرسوي وكرازته ولشاى بولأ بالربيب 88:6تي:)

 . (6:+ فل86:6القبيب )كو

ن واستشهد في سن الرابعذ وال مانين. وهو الذي كتب أ لًا سفر وايل أنه شا  بتوًإ وشمل في إخا يذ باليونا
أشماي الرسل . وواه إنجيله وسفر األشماي لنفأ الش ص "الع ه  ثاوفيلأ" )ل ب الع ه  هو ل ب  ري فهو 

األمران بداذ أٌد أ راي اشسكندرهذ( بل   تي سفر األشماي في بدايته كتكملذ لةنجيل. وألنه طبيب  شف 
( اٌترامًا لمهنذ الرب. وبولأ إذ  كتب ألممي م له )ثاوفيلأ( 61:1+ لو4:0:األطباء )مر يهاام إلكنه و 

 يرهد نفعًا لكل األمم. 
 سمات اإلنجيل -2
  دم لنا المسيح كشدي  للبشرهذ، ااء  قمل إنسانيتنا لكي يهبنا  ركذ الربيعذ اشلهيذ. فان كانت الفلسفذ  -أ

لكنها إ تستريإ أن تقتل ال لب وت ير األشماق، أما ابن اشنسان ف د ااء اليونانيذ ادمت أفكارًا مجرلا 
 صد  ًا لةنسان ٌتم   بله في لاخله فيهبه خ ي هذى الشدااذ إمكانيات فا  ذ تعمل في أشمااه.
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كهان اليههول  عت هدون أنههم أبههرار وأن ب يهذ الشهعو  خرهاا نجسهون مرفوضههون ولواها   هدم المسهيح الهذي أتههم  -ب
(، فههو صهدي  ال رهاا وداتهبأ العبهارات التهي تفهتح بها  الراهاء لطمهم 84:81 لص ما اد هلك ) رلب وه

وهرك  شلم إرساي إيليا ألرملذ أمميذ ودليشإ  شفي نعمان السرهاني األممهي.  ""كل اسد ير  خ ص الر 
بههالف راء  ولههذلك ففههي نسههب المسههيح راههإ بالنسههب إلههم آلم أبههو الجميههإ فالمسههيح م لههص العههالم كلههه. واهههتم

والمعهههوزهن والمرهههرولين. فالبشهههارا أرسهههلت لفتهههاا الناصهههرا الف يهههرا. والم  كهههذ تههههتم بالرشهههاا البسهههراء. ورااهههإ 
اشص لعهازر وال نهي ووليمهذ العهرا والعمهي وم هل السهامري الشهالح وم هل العشهار واشهذ ال انيهذ فهي بيهت 

ص التا هب شلهم الشهليب فلواها أ ههر سمعان الفرهسي وم ل اإبن اللاي واشهذ مهرهم المجدليهذ وابهوي الله
اهتمامًا باألاليات والجماشات المنبوذا المع ولذ م ل السامرهين والبهرص والعشهارهن. الكهل  جهد تشهجيعًا فهي 

 إنجيله.
 المسيح كشدي   شترك مإ الناس في وإ مهمط بيت سمعانط زكاط تلميذي شمواس. -ج
نههها لرلبهههه نهههارًا تنههه ي شلهههم السهههامرا فههههو صهههدي  -د الجميهههإ.   بهههل المهههرأا ال اطئهههذ وهعاتهههب سهههمعان  يهههوبخ يٌو

الفرهسي، يوبخ الفرهسي وهشجإ العشار، يلوم الكاهن وهشجإ السامري الشالح.   بل اإبن اللهاي واللهص 
 اليمين أما اإبن األكبر لكبرها ه  ف د شرفه.

است دم ألفا ًا يونانيذ للتعبير  لكنهو . م ل أبةا أو صفا لم  ست دم لواا ألفا ًا قير مفهومذ بالنسبذ لليونانيين  -3
شن األلفا  اآلراميذ قير المفهومذ بالنسبذ للشهعو  التهي تهتكلم اليونانيهذ فههو  سهتعمل كلمهذ ال يهور بهدًإ مهن 

( وكلمهذ المعلهم بهدًإ مهن رابهي وكلمهذ الجمجمهذ بهدًإ مهن الجلج هذ. وأسهلوبه فههي 81:1+ مهر80:4ال هانوي )لهو
 ادًا.الل ذ اليونانيذ رااي المستو  

مرات بينما لهم  1مرات وفي سفر األشماي  1ت تي في اشنجيل  والكلمذ الخالصادًا بكلمذ يهتم ال د أ لواا  -4
هي بها) م لشهي ) ( 18:8)لهو فهم ( +  سهوع62:8ت تي اط في أناايهل متهم ومهراأ وأم لهذ ذلهك تبهتهج رٌو

  وي شهن المسهيح اهرن خه ص وزكرها + هللا   لص( )نسمإ تفسير اسمه  8:8:وفي مت)  يذكر اسم  سوع
( ونهههر  فهههي شبهههارا السهههيد "أن إ مانهههك اهههد 81::6+ 81:82+ 61:1+ 04:2+  ::88+  24:8+ 28:8)

 (84-1:81خلشك" نفأ ما   وله بولأ الرسوي شن ال  ص باش مان. ورااإ أ لًا )لو
 من المواضيإ التي يرك  شليها لواا اشنجيلي  -5
+ 81:88+ 81-86:6+ 8:6+ 8:1:+2:-::0: +42:8+68:8+80:8+10:8) الررررررررررو  القرررررررررردس -أ

 (. وإٌ  أن سفرى األشماي هو أشماي الروح ال دس.6::61
(. ونر  في سفر األشماي 4::8+ 1:1:+ 8:1:+ 86-1:81، 1-8:81+ 0:88+ 84:8: )الصالة - 

يد الذي ذكر أن المسيح كان  شلي  ، العمال وات صلوات الت ميذ ومعهم آخرهن تنفيذًا لذلك ولواا هو الٌو
يد. وفي وات التجلي   الذي ذكر أم لذ المسيح شن الش ا. وهو الٌو

+ 82:81+ 61:81+ :1-::1:+ ::86+ 21-41:8+  8::6+ 00-64:8: )يهتم بذكر التسبيح -ا
 (.01-6:::0بل ينتهي اشنجيل بالتسبيح  4:0:+ 81:81+ 80:82+  84:2+ 12:81
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 مين. عتبر لواا اشنجيلي  فيإ األطباء والرسا -6
لواا كتب إنجيله إما من اليونان )أخا يذ( ٌيل كرز هناك فترا طوهلذ أو كتبه من روما فهي أثنهاء فتهرا سهجن  -7

 بولأ الرسوي األولم في روما.
ي اشلههههي   -8 [ صهههدااته لبهههولأ.1ومتهههم   [ إنجيلهههي مهههراأ:[ العهههذراء مهههرهم  8كانهههت مشهههالر لواههها بعهههد الهههٌو
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 عودة للفهرس مقدمة إنجيل يوحنا

 
 مقدمة إنجيل يوحنا

 من هو القديس يوحنا؟ -1
نا وأخيه  ع و  إبنا زبدي هم من ت ميذ المسيح )مت نا هو األص ر ألن 4:-81:8+ مر::-8:6:يٌو ( وهٌو

أمهما سالومذ وهي أخت العذراء مرهم. وموطن األسرا كان في كفر ناٌوم في  الكتا  يورل اسم  ع و  أوًإ واسم
الجليل وكانوا  شت لون في صيد السمك وكانوا شلم ٌالذ من اليسار بدليل أنهم كانوا  ست ارون شماًإ  ساشدون 

الهن. وكان (. وأمه كانت من النساء اللواتي تبعن السيد من الجليل   دمنه من أمو 4:8:في صيد السمك )مر
نا هو الذي تسلم  نا قالبًا ارهب لر يأ الكهنذ أو من األ  اص المعروفين والم ربين لبيت ر يأ الكهنذ. وهٌو يٌو
نا هي التي طلبت من السيد أن  كون إبناها واٌدًا شن اليمين واآلخر  العذراء بعد صلب السيد المسيح. وأم يٌو

نا( بابنا الرشد )مر(. والر  سماهما )أي  ع 4::4:شن اليسار )مت (. وهما اللذان طلبا نارًا 82:1و  وهٌو
نا تبإ المسيح وشمرى 00-06:1تن ي من السماء شلم سكان ارهذ السامرهين لرفلهم ابوي المسيح )لو ( وهٌو

 سنذ.0:
نا من الم ربين من السيد المسيح خشهم ببعو أسرارى م ً  في إاامذ ابنذ  ايرس  وكان بررس وهع و  وهٌو

(. 4::12( وهم الذين انتقي بهم ليشلي في بستان ا سمياني )مت1::( و اهدوا التجلي )مر12:0)مر
نا تبعا السيد ٌتم بيت ر يأ الكهنذ ليلذ الشلب. وَبكََّر هو وبررس وذهبا لل بر يوم ال يامذ وقالبًا  وبررس وهٌو

إلم أفسأ وكرز فيها. وفي إٌد  م. وفي أواخر أ امه ذهب 61ب م مإ العذراء في أور ليم ٌتم نياٌتها سنذ 
ٌركات اإضرهال أ ام لومتيانوس نفوى إلم ا هرا برمأ بعد أن شذبوى وهناك في برمأ كتب سفر الرؤها. 

م وكان آخر ما 10م وكتب سفر الرؤها سنذ 11وبعد انتهاء ششر اإضرهال شال إلم أفسأ وكتب إنجيله سنذ 
ذ ال  افذ والمعرفذ في تلك األ ام. وشا  ما   ر  من ما ذ شام. وكان باليونانيذ ل كتبه الرسا ل. واشنجيل كتب 

بن الرشد إإ أنه تمي  ب نه رسوي إأوي من تعري من ت ميذ المعمدان شلم الر   سوع. ومإ أن السيد أسماى 
نين اا ً   ا المتم كان  ع ، كانوا  قملونه إلم الكنيسذ و وفي أواخر أ امه، ولم  كن االرًا شلم المشي . المقبذ 

خر فكان يرل أن هذا الك م هو آمرا فس لوى لماذا إ   وي  يئًا أوإلي أٌبوا بعلكم بعلًا وهكررها في كل 
وصيذ الر  فاذا فعلتموى ف د أكملتم كل  ئ. ولذلك فليأ قرهبًا أن  كون هو التلميذ الذي كان  سوع  قبه 

نا تمتلك من ًإ في أور ليم.4:،  8::2+ :0:8:ل يرته )ابن الرشد( ولمقبته )يو  (. وقالبًا كانت أسرا يٌو
نا كان أوًإ تلميذًا للمعمدان ثم لما سمإ الشهالا من المعمدان شن المسيح تبعه.  وهٌو
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 الغرض من كتابة اإلنجيل -2
نا نفسه أن الهدي من كتابذ إنجيله هو إثبات أن المسيح هو ابن هللا )يو  (. فكانت4::18كما ٌدل ال د أ يٌو

هناك هرط ات ك يرا اد  هرت في أواخر ال رن األوي ومن أهمها ال نوسيذ وهتإء وأولئك  ككوا إما في إهوت 
نا لي وي أن المسيح هو الكلمذ واد صار اسدًا(. وكذلك ٌدب أن ت ميذ  المسيح أو تجسدى )لذلك  كتب يٌو

نا المعمدان الذين رفلوا أن يتبعوا المسيح إلَّشوا أن المعمد ان أشظم من المسيح لذلك يرل شليهم هنا في يٌو
نا المعج ات التي ت بت إهوت المسيح م ل إاامذ لعازر بعد أن أنتن وتفتيح  . (1:8إنجيله ) لذلك ينت ي يٌو

)زهالا الرعام( وتقوهل الماء إلم خمر )المالا تتقوي  0444شيني األشمم بواسرذ طين )معج ا خل ( ودطعام 
( ف  ٌياا بدون إ مان ب ن المسيح هو 4::18هدي كتابذ اشنجيل أن تكون لنا ٌياا )يو إلم مالا أخر (. أ لاً 

نا اشنجيلي كان هدفه إثبات إهوت المسيح فهو لم يتكلم شن مي لى من العذراء  ابن هللا الم لص(. وألن يٌو
 بالجسد بل تكلم شن وإلته من اآل  األزليذ.

 
نا ينت ي معظم أٌداب اشنجيل في أور ليم شك -3 أ ب يذ األناايل التي لارت أٌداثها في الجليل وذلك ألن يٌو

األٌاليل ال هوتيذ التي ت بت إهوت المسيح وهذى كانت بين المسيح والفرهسيين المواولين في أور ليم. 
أما أٌداب الجليل ف د لارت بين المسيح والشيالين والف ٌين البسراء وهتإء قير متعلمين إهوتيًا 

 ( 82 – 84،  1،  2،  0،  1لفرهسيين وإ  قتملوا المنااشات ال هوتيذ )إصقاٌات كا
 

 أنا هو -4
نا باستعماي هذا التعبير الذي  شير ل هوت المسيح."  "  هي الترامذ اليونانيذ إسم هللا.  فأنا هوتمي  إنجيل يٌو
ين ترام إلم اليونانيذ صار "إ ج ونر  هذا  أنا هووبالعربيذ  I amو إ مي   فاسم هللا في العهد ال د م "يهوى" ٌو

في اوي المسيح أنا هو النور .. أنا هو الرره  والق  والقياا .. فالمسيح لنا كل  ئ، النور والراشي الشالح 
والرره  والق  وال يامذ والقياا.. ولذلك ٌين أتم الجند شل اء ال بو شلم المسيح س لهم من ترلبون االوا  سوع 

استعلن إهوته فلم  قتملوا ولن ٌ  أن المسيح ٌين  ستعلن  أنا هووالسبب أنه ب وله  فس روا. أنا هوااي 
ياتهم األبد ذ. أما ٌين  هم ٌو إهوته للمتمنين  كون لهم كل  ئ الرره  والق  والنور وهكون سببًا لتع هتهم وفٌر

أن  لون  أنا هوفيها المسيح ات التي ااي  ستعلن إهوته لل راا فيكون سببًا لرشبهم ولدينونتهم لذلك ففي المر 
 1:1:  تي وراءها صفذ من صفات مقبته كان هذا للدينونذ كما ٌدب مإ الجند الذين أتوا لل بو شليه وم لها )

 ،:1-:0) 
 (0:81+ 8:80+ 4:86+ 81:81+ 0:88:+ 84-2:84+ 01:1+ 1::8+ 10:4+ 4:-0:6:)رااإ

 
نا يتكلم شن إهوت المسيح فهذا األمر بسبب صعوبته إٌتاا ألن  كون هناك  هول شليه.  -5 ألن إنجيل يٌو

( و هالا 11:0( و هالا الكتب والنبوات )يو68:8( و هالا الت ميذ )يو84-80:8 هالا المعمدان )يو
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موع والسامرهذ اآل  ل بن كما ٌدب يوم العمال وشن طره  أشماي اآل  في اإبن. بل  هدت له الج
(82:8: +11:6) 
 

نا بذكرى  -6  أشيال فشح 1امتاز إنجيل يٌو
 ( آخر فشح للمسيح00:88( ثاني فشح للمسيح         )6:4)      ( أوي فشح للمسيح   ::81)

وهتب م شيد فشح رابإ ٌتم تكون مدا خدمذ السيد المسيح ث ب سنوات وبلعذ أ هر. وشيد الفشح الرابإ له 
 اٌتماإن:

 ( لون أن يذكر تقديدًا أنه الفشح.8:0 كون هو العيد المشار إليه في ) (1
 كون هذا الفشح بعد ل اء المسيح بالسامرهذ ب ربعذ أ هر ٌيل أن المسيح  قدل فترا أربعذ ا هر شلم  (2

 ( والقشال  كون وات الفشح.10:6القشال )
 
يد الذي أقفل القديل شن العشاء الرباني والسبب -7  :هو اشنجيل الٌو

 بااي اشنجيليين كتبوا شنه وهو إ يرهد أن  كرر.  -أ
 سنذ وكان السر  مارس كل هذى المدا.40م أي بعد الشعول بقوالي 11هو  كتب سنذ  -ب
 .4اكتفم بما أورلى شن أكل الجسد و ر  الدم في ص -ج

 

 اللوغوس -8
 كلمةفي اليونانيذ ث ثذ ألفا  بمعنم 

التي   ولها   ص فتتخذ منه باشتبارها كلمذ أو وشد، كما ن وي هذا ال وي لط   الكلمة EPOS -أ
 الف ني.

نا مكونذ من ٌروي  ،و،ح،ن،ا. RHEMA -ب  مجرل لف  أي القروي فكلمذ يٌو
= المنر  وفي الفكر اليوناني LOGICبمعنم النر  أو الفكر وأ ِخَذ منها كلمذ  LOGOS -ج

 وهو أوي ال لي ذ.فاللوقوس  م ل الع ل المدبر للكون 
نا است دم كلمذ اللوقوس للدإلذ شلم األانوم ال اني وهكذا ااي بولأ الرسوي شن المسيح أنه ٌكمذ  وال د أ يٌو

. فالنر   عبر شن أفكار الكلمةأك ر من تعبير اللوغوس   كون معبرًا شن النطق(. ولعل لف  6:8:كو8هللا )
كمذ وش ل المتكلم. هو فكر منروق. ولوإ  النر  ما كنا ندرك الع ل. فالع ل إ يدرك إإة من خ ي النر . ٌو

فالمسيح أو اللوقوس هو نر  هللا العاال أو ش ل هللا الناط ، هو من ذات اآل  وليأ خاراًا شنه. إذًا هللا إ 
بشر  (. وهذا ما سب  وااله إ عياء "فيعلن مجد الر  وهراى كل81:8ي درك سو  من خ ي كلمته )هو َخبرَّ يو

نا. 0:64ألن فم الر  تكلم )الكلمذ(" )إ   ( فالروح ال دس واٌد الذي أشلن ش عياء وليٌو
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وهذا الكلمذ هو صورا هللا إ  شن هللا. كام ً  اً طبيعذ هللا وهعبر تعبير فالكلمذ هو صورا هللا فهو  قمل نفأ ذات 
( استعمل بولأ الرسوي ألفا  اإبن والشورا والكلمذ والبهاء 1-8::المنفشلذ شنه بل الكامنذ فيه. وفي )شب

نا . للتعبير شن هللا المتجسد األانوم ال اني. فاإبن هو الفعل الع لي والشورا والنر  لاخليًا  واللوقوس شند يٌو
( وفي سفر األم اي نر  القكمذ واد تم 14-8:1اوله شن المسيح أنه القكمذ )أم ينا رى في العهد ال د م

ي أ هر أن القكمذ ليست صفذ بل   شيذ   إلهيذ.تش يشها، فهي   شيذ إلهيذ. فالٌو
وهي ترامات  وفي كتب التراوم  . واليهول في أواخر أ امهم ابل المسيح بدأوا  ست دمون تعبير كلمذ هللا

ل مِ عْ است   [ذ ومبسرذ لبعو أسفار العهد ال د م لمن شا  في الشتات ولم  َع ْد يتكلم بالعبرانيذبالكلدانيذ موسع
أاسمت. وبدًإ من  فم ً  بدًإ من اوي الكتا  بذاتي أاسمت صارت في التراوم بكلمتي ، تعبير كلمذ الر 

لتراوم إن كان كلمذ الر  معي م ك الر  صار كلمذ الر . وبدًإ من اوي  ع و  إن كان هللا معي صار في ا
 ( ولذلك لم  كن تعبير كلمذ الر  قرهبًا شن اليهول وإ شن اليونانيين.::-1::4:)تك

 ومن اشصقاح األوي نفهم صفات اللواوس )الكلمذ(
 (8:8أزلي .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "في البدء كان الكلمذ" ) -1
يد . .. .. .. .. .. .. ..  " -2  (8::كل  ئ به كان " )ال ال  الٌو
 (6:8أصل القياا .. .. .. .. .. .. .. .. . "فيه كانت القياا" ) -3
 (0:8ال داسذ التي تلئ في  لمذ ال ريذ . "القياا كانت نور الناس والنور  لئ في الظلمذ ) -4
 (:8-88:8 )الفالي الذي أشال لنا البنوا ) .. . . .."كل الذين ابلوى أشراهم سلرانا أن  شيروا أوإل هللا -5
 (88:8هو إله العهد ال د م .. .. .. .. .. ..  "إلم خاصته ااء ) -6
 (86:8هو اشله المتجسد .. .. .. .. .. .. . "الكلمذ صار اسدًا ) -7
يد ألبيه ) -8  (86:8هو فرهد في نوشه .. .. .. .. .. .. ." رأينا مجدى مجد إبن ٌو
 لمذ هللا.هو اشله الواٌد .. .. .. .. .. .. .. " وكان الك -9

 هو األانوم ال اني .. .. .. .. .. . " والكلمذ كان شند هللا. -11
نا في إنجيله ووصفه بداذ كان من ال فيات التهي لهم  عرفهها أٌهد مهن  ومي ل الكلمذ األزلي الذي ٌدلى ال د أ يٌو

يهدركوا ههذى الق ي هذ (. وارعًا فقتم ت ميذ المسهيح لهم 84:1ابل وإ ٌتم الم  كذ، واد تعلمها منه الم  كذ )أي
نا في إنجيله.  في أثناء ٌياا المسيح شلم األرن، إنما أشلنها الروح ال دس لهم بعد ذلك، وشبر شنها يٌو

 
 ألقاب القديس يوحنا -9
: فهو التلميذ الذي كان  سوع  قبه. وهو الذي كان  علم شن المقبذ. وهو الذي ااي هللا مقبذ الحبيب يوحنا (1

( وله اشص شجيبذ في مقبته ألوإلى وسعيه ورا هم إاتذابهم للتوبذ. بل وتعرهو نفسه 1:6يو8في )
فقين لخل لل رر في سبيل ذلك. وكان يتشف براذ الشعور والولاشذ وبساطذ ال لب. ومإ كل مقبته هذى 
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ٌمام شام واد فيه كيرن وس الهرطواي لشا الكل أن   راوا منه لئ   قل شليهم قلب هللا واارن مإ اوله 
 (84يو:)

 : فهو شا  ٌياته بتوًإ لون زواا.البتول يوحنا (2
 : بسبب أن إنجيله ي بت إهوت السيد المسيح.الالهوتي يوحنا (3
 الرابإ. : فهو الذي كتب اشنجيلالبشير اإلنجيلي يوحنا (4
 : بسبب كتابته لسفر الرؤها آخر أسفار الكتا  الم دس.الرائي يوحنا (5
 : فهو من اإثني ششر.الرسول يوحنا (6
ماستهما الشديدا بوانراأ بوانرجس الرعد ابني (7 : هكذا أسماى المسيح هو وهع و  أخيه ل يرتهما ٌو

BENIREGES  (04-61:1+ لو11-12:1+ 82:1)مر 
 

 شاني من آإم اإستشهال ولكنه مات موتًا طبيعيًا.هو أوي المعترفين، فهو  -11
نا بكلمذ الق  ف د ورلت  -11 مرا. وورلت أٌيانًا بالم نم الق  الق .. فالمسيح هو الق   04ا تهر إنجيل يٌو

 واوله الق  الق  ي بت أنه هللا، فاألنبياء ما االوا هذا بل كانوا   ولون "  وي الر " وه وي الق .
ألنه ٌلَّ  في السماء. فبينما شا  اشنجيليين ال  ثذ مإ  سوع اشنسان ولم يذكروا سو  رم  اشنجيل النسر  -12

نا في المط األشلم وتكلم شن إهوته.  ال ليل شن إهوته، ٌلَّ  يٌو
نا آخر من مات من اإثني ششر وكان  ع و  أخيه أوي  هيد منهم واتله هيرولس أقرهباس األوي  -13 كان يٌو

 (.1-:8:8)أعم 66سنذ 
 (::1ٌسبه بولأ من أشمدا الكنيسذ مإ بررس وهع و  )قل -14

 :مالحظات
نا  فترن أن ال ارئ لارس لطناايل ال  ثذ )متم .1 نا المعمدان  -مراأ -يٌو لواا( فهو يتكلم شن  هالا يٌو

نا. وهذكر أسماء بررس أنه أخو أندراوس لون أن يذكر  شن المسيح لون أن يذكر معمول ذ المسيح من يٌو
أسماء بااي اإثني ششر. لكن اشنجيليين ال  ثذ رك وا شلم أن المسيح صار اسدًا فبدأوا من تجسدى أي 

نا  ظهر أن  نا فرك  شلم مي لى األزلم لكن هذا إ يل ي أن يٌو ناسوت المسيح مي لى وشمالى. أما يٌو
ل بيننا" )يوٌ ي ي فهو الذي ااي "وا وهو الشاهد أن المسيح ٌين طعن خرا  (86:8لكلمذ صار اسدًا ٌو

نا يهتم باش ارا للوات في وي "وكان نقو الساشذ العا را.." )من انبه لم وماء ( وهذا  عني 11:8. ونجد يٌو
 أن المسيح هللا لخل لل من.

نا ف .2 يتمي  ب نه ادم الوصيذ الجديدا أي األناايل األخر  ادمت تعاليم المسيح شلم الجبل أما إنجيل يٌو
(. ف بل المسيح كانت المقبذ مقاوإت   وم بها البشر، وبعد 10-16:81المقبذ )أي بمفهوم اديد( )

 .المسيح صارت ثمرا للروح ال دس لمن  جاهد في سبيل اإمت ء من الروح ال دس 
نا هو آخر ما كتب في الكتا  الم دس. .3  إنجيل يٌو
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 كما نر  فم الجدوي اآلتم .   شيذ المسيحزاوهذ اديدا من  كل إصقاح   دم لنا .4
 الكلمة اإللهي المتجسد واهب سلطان البنوة هلل. 4ص

 مفر  النفوس ومجددها. 7ص

 واهب الميالد الجديد. 7ص

 رابح النفوس العجيب. 1ص

 الطبيب العظيم. 4ص

 خبز الحياة. 8ص

 ماء الحياة. 2ص

 نور العالم. 6ص

 واهب االستنارة. 6ص

 الراعي الصالح. 41ص

 واهب الحياة والقيامة. 44ص

 ملك إسرائيل. 47ص

 غاسل األرجل. 47ص

 مرسل الرو  المعزي. 41ص

 الكرمة الحقيقية. 44ص

 غالب الموت. 71ص

 مقيم النفوس الساقطة ورافعها للسماء. 74ص

 لور وشمل الروح ال دس .5
يذ. الم يِةر والمقرك لون أن 1)ص   ي َر .( الوإلا الجديدا الرٌو
 (1:8( العبالا ) بالروح والق  )رو6)ص 
 ( هو المياى القيذ التي تفيو وت مر.2)ص 
( هو المع ي والذي  عرفنا بالمسيح وه برنا شنه وهر د للق  وه ول وهبكت وهعلم وهذكرنا بما 82-86)ص 

 االه المسيح.
نا بالنسر. فالنسر له ادرا أن  رير شاليًا ادًا وشي .6 تان تجاى الشمأ. وهكذا ٌل  يرم  شنجيل يٌو ناى مفتٌو

نا وهو مفتوح العينين لي برنا شن إهوت المسيح  مأ البر.  يٌو
نا 8::2القب االر أن  كتشف   ص المسيح، وهذا ما اعله  عري ماإ  عرفه اآلخرون )يو .7 (. وهٌو

نا انفتقت كتشف مقبذ المسيح أ لًا، ف اي "التلميذ الذي كان  سوع  قبه" فالمسيح  قب الكل ولإ كن يٌو
نا:86:0كو:شيناى وألرك هذا القب. كما ألركه بولأ الرسوي وااي "مقبذ المسيح تقشرنا" )  (. إذًا يٌو

نا هنا  عر بنفأ مشاشر بولأ .11-10:1أٌب المسيح ادًا .. .. وهذى = )رو (1)  ( يٌو
نا هنا الرك نفأ ما الركه بولأ .86:0كو:ألرك مقبذ المسيح .. .وهذى = ) (2)  ( يٌو

است دم األباء م ل أثناسيوس وكيرلأ .. هذا اشنجيل للرل شلم آرهوس وكل الهراط ذ الذين االوا أن المسيح  .8
 ليأ هو ابن هللا.

نا كتب إنجيله بعد خرا  اله .9 في مكان، أي إ يرهدون ت د م  هللا االيهول يرهدون أن  قدو يكل. وكان يٌو
نا   دم في ٌديل المسيح للسامرهذ مفهومًا اديدًا أن العبالا سو  في أور ليم وبالذات لاخل الهيكل. و  هٌو
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هللا  مكن شبالته في كل مكان. فاليهول بل والمسيقيين الذين من أصل يهولي بعد أن تشتتوا بعد ٌره  
نا   وي لهم أن هللا  مكن شبالته في كل مكان.  الهيكل اٌتاروا، وهٌو

 ثذ األخر  لكنه لمح لها:هناك أ ياء لم يذكرها فهي ذكرت في األناايل ال   .11
 (86:8المي ل .. .. .. .. والكلمذ صار اسدًا ) -أ

يد ) -ب  (86:8التجلي .. .. .. رأينا مجدى كمجد ابن ٌو
  4العشاء السري.. إصقاح  -ج
نا وش اته بالمسيح -د نا.. هو ذكر يٌو  معمول ذ يٌو
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 عودة للفهرس م يكتفى بإنجيل واحد؟لماذا ل

 

 لماذا لم يكتفى بإنجيل واحد؟
اام أٌد األ  اص فعً  بتجميإ األربعذ األناايل في كتا  واٌد أسماى الد اطسرون ودستعملته الكنيسذ األولم 

 لسنوات اليلذ ثم ٌرمت إست دامه فلماذا؟
تعري نظرا شلم ٌياا المسيح من أربعذ زوا ا م تلفذ تظهر   شيذ المسيح بوضوح.  .األربعذ أناايل8

فاألربعذ أناايل ليسوا تكرارًا لبعلهم البعو. بل كل إنجيل له نظرا م تلفذ. وكما تنظر لمجسم فني أو 
 كرهستالذ م ً  ف نت لن تدرك امالها إإة ٌينما تنظر لها من شدا زوا ا.

تقكي لنا اشذ كسرل تاره ي. بل اشنجيليين ليسوا مترخين، بل هم   دمون فكرا معينذ شن . األناايل إ :
 السيد المسيح قير مهتمين بالت رهخ.

اد  كون مراإ اشنجيليين هو إنجيل مراأ أوي من كتب إنجي  ، أو كان هناك إنجيل  فو  تم تسليمه . 1
 و ذاك ما يتف  مإ الشورا التم   دمها للسيد المسيح .بالت ليد . ولكن المهم أن كل إنجيلم أخذ من هذا أ

. كل اشذ أو تعليم أو م ل في روا ذ اشنجيلي إ   تي بمع ي شما ابله أو بعدى. فكل اشذ أو تعليم أو م ل 6
 جب أن نربره بما ابله وبما بعدى وهجب أن إ نتشور أن اشنجيلي وهو  كتب   رر شلم باله فج ا أن 

فتح شيني أشمم فيذكر ال شذ، إ بل هو  لعها كشرح لما سب  وكم دمذ لما   تي. والكل السيد المسيح 
 في ترابط ل دمذ الفكرا األساسيذ التي  كتب اشنجيلي بسببها إنجيله.

. في بعو األٌيان يبدو أن هناك خ ي في نفأ ال شذ بين أٌد اشنجيليين واآلخر. ولكن  كون هذا 6
 إ ولشرح واهذ نظر يرهد الروح ال دس أن ننتبه لها. لذلك فمن المفيد ادًا أن ال  ي معبرًا شن  ئ را

ن ارن نفأ القدب في كل األناايل وندرس ال  ي لن را بالهدي الذي يرهدى الروح ال دس من هذا 
 ال  ي الظاهري.

 . نفأ ال وي أو ال شذ ترل في إنجيلين م تلفين ولكن ليأ بنفأ الهدي.0
 ( بمعني ان التعليم الذ   4::  84خفي لن  عري . ااء في متم ) م اي : ليأ    

 ( بمعني  ::  :8و تسمعونه اإن هنا سينال  به في كل العالم . وااء فم ) ل
 . ن ال ريذ التم  نعملها سرا ستنكشف امام الناسأ

 إنجيل متى
إبن لاول الملك، أتم ليتسأ  متم  كتب لليهول في دم المسيح شلم أنه المسيا المنتظر بقسب النبوات. هو

 مملكته ولي لص الناس. هو صار من نسل لاول ليتمم ال  ص للناس. وهذا يتلح من بدا ذ اشنجيل.
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 إبن إبراهيم إبن داود يسوع المسيح كتاب ميالد
 (7ص - 4)ص

 قصة الميالد
يسوع المخلص بأن يعطينا 

 (2 – 4حياة نثبت فيها )ص 
  6،  6يسوع أي المخلص ص 

 المسيح هو المسيا المنتظر

هو مؤسس 
 المملكة

 (71 – 41)ص
ماذا يعني ملكوت 

 السموات؟

المسيح فيه 
تتبارك كل 

 األمم

 
وألن ملوك إسرا يل ليأ من ٌ هم أن  لعوا  رهعذ أو لستور لشعوبهم، بل هم ينفذون  رهعذ إلههم كما ورلت 

كملك م تلف  لإ  رهعته وه وي  ، المسيح الملك في الكتا  الم دس )التوراا أو  رهعذ موسم( لكن متم   دم
 ما إ   وله إنسان مهما كانت لراته، ملك كان أو نبيًا..

 ( :: – 8::  0)مت  قد سمعتم أنه قيل للقدماء .. أما أنا فأقول لكم
   وي كما اايهذا اوي إ   وله سو  هللا واضإ  رهعذ العهد ال د م و رهعذ العهد الجديد . وهل يواد بشر له ان 

نا فااوي.." من   وي هذا إ بد ان  كون هو هللا. ولذلك بدأ متم بالعظذ شلم أالمسيح " سمعتم انه ايل .. اما 
الجبل =  رهعذ العهد الجديد،  لعها ملك إلهي االر وله الق  أن  شرع، ليأ في تنااو مإ  رهعذ العهد 

( وبدراسذ العظذ شلم الجبل 2 – 0م الجبل إصقاٌات ال د م، بل  كملها، فهو إ ينااو نفسه )العظذ شل
نكتشف أن الهدي منها اإتقال وال بات في المسيح فتكون لنا ٌياته )رااإ بقل في إنجيل متم( وهو نفأ ما 
ايل في العهد ال د م آللم أن   كل من  جرا القياا )رم  المسيح اشبن( فتكون له ٌياا، وإ ينفشل شن هللا ب ن 

 (.1:81 جرا معرفذ ال ير والشر. فيسوع المسيح هو هو أمأ واليوم ودلم األبد )شب  كل من 
 

 ثم يقدم لنا متى معنى الخالص:
فاليهول تشوروا ال  ص أنه خ ص سياسي أو شسكري يتقرروا فيه من الرومان ثم  سولوا العالم. ولذلك  جب 

(. فتجدى يبدأ ب ن 1،  1فهوم الشقيح لل  ص )ص لذلك   دم متم الم أن  كون المسيح ملكًا االرًا شلم ذلك.
المسيح  شفي أبرصًا، وإٌ  أن البرص= ال ريذ. إذًا ال  ص في مفهوم متم هو خ ص من ال ريذ وليأ 

( المسيح 1( سلران المسيح شلم الشياطين وفي بدا ذ )ص1من اشستعمار الروماني. ثم   دم في نها ذ )ص
والمعنم أن المسيح أتم ليقررنا من الشياطين وسلرانهم وشبوليتهم فنشفم من   شفي المفلوا ب فران خرا اى

سلران ال ريذ. ثم يبدأ متم في  رح معنم ملكوت السموات، وأن السيد المسيح أتم ليتسأ هذا الملكوت. 
 وسيرل  رح تفشيلي لهذا في نها ذ لراستنا شنجيل متم.

 
 
 



 مقدمة عامة لألناجيل )لماذا لم يكتفي بإنجيل واحد(

 

 
46 

 إنجيل مرقس
= كلمذ بدء إنجيل يسوع المسيح إبن هللامراأ  كتب للرومان الذين  عش ون ال وا، فنجدى يبدأ إنجيله بكلمذ 

ذ. والملك الذي  ملكًا شال ًا. وكما  قدب مإ ملوك الرومان،  وليأ إبن هللايبشر به هو إنجيل هي بشارا مفٌر
فقين يذهب ملك روماني إلم مكان ما  كون له رسوي  مهد الرره  أمامه ليعلن مجئ هذا الملك فيستعد الناس 

صوت صارخ في لل ا ه. هكذا المسيح الملك كان له رسوي )م ك(  عد الرره  أمامه. وهذا الرسوي مشبه ب سد= 
رسوي أسد فكم وكم  كون الملك . وإٌ  اوي هذا الرسوي "  تي بعدي من هو أاو  مني" فاذا كان الالبرية. 

ونت ابل مإ أوي معج ا للسيد  ( ولم يورل مراأ تفاصيل تجربذ إبليأ للسيد المسيح، فهو يبرز اوا المسيح.2:8)
ون بملوك يه مون انول المسيح فنر  فيها سلرانه شلم األرواح النجسذ. وك ن مراأ   وي للرومان أنتم تفت ر 

من البشر، أما نقن فلنا ملك له سلران شلم الشياطين واألرواح النجسذ وال و  ال فيذ التي إ  ستريإ بشر أن 
  ف أمامها، بل كلكم ترتعبون من م ل هذى ال و  ال فيذ. ودذا رأينا اشذ إخراا  ياطين شند متم نراها إش نًا 

ن الذي يدفعه لل ريذ، ٌ ًا هي سلران المسيح شلم الشيران، لكن شن خ ص اشنسان من سلران الشيرا
ال  ص في مفهوم متم واضح أنه خ ص من ال ريذ وممن  شجإ شليها. ولكن هنا مإ مراأ نر  سلران 
المسيح شلم اوات يرتعب منها البشر إش نًا شن اوا المسيح. بل نجد في نها ذ اشنجيل أن هذى اآل ات تتبإ 

 ( والمعنم أنه ليأ مسيقنا ف ط هو ال و  بل كل من يتبعه.82:84المتمنين )
 

 إنجيل لوقا
هنا نر  واهذ نظر أخر  شن المسيح ، فل د رأينا في إنجيل متم المسيح الذي أتم لي لص من ال ريذ، الملك 

فإ في البشرهذ المشرع، ورأينا في إنجيل مراأ المسيح ال و  الجبار. أما هنا فنت ابل مإ المسيح الذي أتم ليش
 فاتقًا لها طره  السماء.

أوي ما نت ابل في إنجيل لواا نت ابل مإ الكهنوت، مإ زكرها الكاهن أمام مذبح الب ور والم ك   برى  .1
هل تدري  ا زكرها معنم ما ت وم به من ط وس. ل د  -ب دوم الساب  للمسيح، وك ن الم ك   وي ل كرها:

دس لت دم الب ور فيرضم هللا شن  عبك. ما هذا إإة  رح لما أتيت ادمت لتوك ذبيقذ مقراذ ولخلت لل 
هو ساب  للمسيح الذي سي دم ذبيقذ شلم  بشرك بهأالذي أخبرك به، كل هذا كان رم ًا للمسيح، ودبنك 

 الشليب ثم  شفإ في البشرهذ أمام اآل .
المسيح من سفر إ عياء..  أوي ما نت ابل مإ المسيح، إ نت ابل معه في معج ا بل في مجمإ   رأ فيه .2

والر  طو  السفر فهو لم ي رل أن   رأ اآل ذ التاليذ وأكرز بسنة الرب المقبولة.. ثم طوى السفر....   
 كما ورلت في ا عياء وهم  "وبيوم إنت ام شلهنا" فالمسيح القبيب أتم  كرز لنا بسنذ الر  الم بولذ.

ذ للف راء البسراء نسمإ في إنجيل لواا شن المسيح وهرم  له السا .3 مري الشالح، وشن السماء المفتٌو
)لعازر في ٌلن إبراهيم(. وشن اشبن اللاي في ٌلن أبيه وهي صورا كم اذبت البشر للتوبذ. 
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ونسمإ شن إاامذ إبن أرملذ نايين. ٌ ًا ل د ذكر بااي اشنجيليون معج ات إاامذ من األموات. ولكن هذى 
يدا التي ت دم ف  يها المسيح لي يم الميت لون أن  س له أٌد، فهو أتم لهذا.هي المعج ا الٌو

تم بعد ال يامذ نجد المسيح  سعم وراء تلميذي شمواس، وبالرقم من شدم فهمهم ل ليذ ال  ص  .4 ٌو
والشك فيمن هو المسيح، نجد المسيح  شرح لهم ليفهموا، ثم يتظاهر ب نه منرل  ليرلبوا منه أن  مكل 

أن  مكل ولكن ليأ رقمًا شنا بل  مكل إذا طلبنا منه ذلك، ودذا مكل معنا معهما فيمكل، فهو يرهد 
  فتح شيوننا كما فعل مإ تلميذي شمواس.

 
 إنجيل يوحنا

نا أشلن بوضوح أنه  كتب ليظهر أن المسيح هو إبن هللا ) (. فبينما تتكلم ب يذ األناايل ال  ثذ شن 4::18يٌو
نا شن إهوته ومإ أن ب يذ األناايل )متمط مراأط لواا( لم   فوا هذى الق ي ذ بل  ناسوته ومي لى، يتكلم يٌو

نا األساسي. فالمسيح إبن هللا كما خل  ال لي ذ األولم أتم ليجدل  أشلنوها، لكن كانت ٌ ي ذ إهوته هي هدي يٌو
 ال لي ذ.

 
 اإلصحا  األول:

 المسيح هو هللا كان الكلمة هللا
 الخالقهو  بغيره لم يكن شئ مما كان

 إعالن حقيقة إبن اإلنسان والكلمة صار جسدا  
 المسيح أتى ليعلن لنا اآلب اإلبن.. هو خبَّر

 المسيح الفادي حمل هللا الذي يرفع خطية العالم
 أعطانا حياة بعد موت فيه كانت الحياة
 الصلح بين السماء واألرض السماء مفتوحة

 
 اإلصحا  الثاني:

 بقدر ما نجاهد لنتطهر يمألنا المسيح فرحا   خمرتحويل ماء التطهير إلى 

من ال يجاهد ليتطهر يساعده المسيح ببعض التجارب  تطهير الهيكل
 )السوط في يده(
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 اإلصحا  الثالث:

محاوالتنا للتطهير أو التجارب ال تكفي للخالص بل  الوالدة من الماء والرو 
 البد من المعمودية

 المعمودية تستمد فعلها من الصليب ينبغي أن يرفع إبن اإلنسان
 الرو  القدس يجدد طبيعة المولود من الرو  الريح تهب حيث تشاء

 اإلصحا  الرابع:

نموذج لعمل المسيح. الخاطئة تتجدد وتتحول إلى  السامرية
 . كارزة. والسامريين يأتون للمسيح في حب

 أمثلة على ما سبق
 شجرة التيندخول الرب إلى الهيكل ليطهره ولعن  -1

نا. األولى: السيد المسيح لخل مرتين ليرهر الهيكل.  بعد لخوله والثانية: في بدا ذ خدمته وهذى ذكرها يٌو
 إلم أور ليم يوم أٌد الشعانين. ون ٌ  اآلتي:

مراأ يورل ال شذ تاره يًا بداذ. فالمسيح لخل للهيكل مبا را بعد لخوله إلم أور ليم ونظر للفوضم  -أ
وخرا لون أن  رهر الهيكل. وفي الشباح لعن  جرا التين ثم لخل الهيكل ليرهرى وكان هذا المواولا 

 يوم اشثنين صباًٌا. وفي يوم ال  ثاء صباًٌا إٌ  الت ميذ أن التينذ افت.
متم   وي أن المسيح لخل مبا را بعد است باله في أور ليم إلم الهيكل وطهرى. وفي يوم اشثنين صباًٌا  -ب

 التينذ فيبست في القاي.لعن 
لواا يورل اشذ ترهير الهيكل وإ يورل اشذ لعن التينذ، بل يورل اشذ أخر  شن بكاء المسيح شلم  -ج

 أور ليم.
نا يورل اشذ ترهير الهيكل التي ٌدثت في بدا ذ خدمذ -د   .(:)يو المسيح يٌو

 فما السبب في هذه اإلختالفات.
 رهخ.اشنجيليين ليسوا مترخين وإ يهتمون بالت  -أ

متم   دم المسيح الملك إبن الملك الذي إست بلوى كملك، لخل أور ليم ليذهب مبا را للهيكل بيت أبيه  -ب
ين يورل اشذ  جرا التين فهو   وي أنها افت في القاي. فهو كملك مشرع  ليرهرى، فهو أتم لهذا. ٌو

  لإ الشرا إ لشعبه له الق  أن يدين من   الف وتنفذ الع وبذ فورًا.
راأ فهو   ص شلينا ما ٌدب تاره يًا بقسب تسلسل األٌداب. لكنه  شير أن المسيح لخل أما م -ج

نا  من ابلالهيكل لينظر كل  ئ، فهو ك نه   وي .. أنا طهرت هذا المكان  )كما ااء فم إنجيل يٌو
وصل لهذى القالذ. والمسيح ينذر ابل أن  لر . وفي اليوم التالي أتم ليتل   .. إذًا لماذا(:ص
 هر.وهر
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ٌين ااي متم أن  جرا التين افت في القاي فهذا ٌ  ولكن  هرت ش مات افاي الشجرا في اليوم  -د
التالي. والدرس المستفال أن من يترك هللا تن رإ شنه البركات فورًا ولكن تظهر ش مات هذا بعد وات. 

ٌين صلبوا المسيح سنذ. واليهول 144فا) ااي آللم إذا أكلت موتًا تموت ولكنه مات بعد أك ر من 
 24سنذ  أور ليمسنذ ٌين أٌرق تيرأ 12إن رعت صلتهم با) فورًا ولكن  هرت أثار هذا بعد ٌوالي 

 .م
لواا إ  شير لشجرا التين فهو   دم المسيح الشفيإ الذي يبكي شلم أور ليم وهرثيها وإ يرهد أن يلعن  -ه

أن المسيح طو  السفر ٌتم إ   رأ اوي إ عياء ال اطئ بل أن   ولى للتوبذ. ألم  كن لواا هو الذي ذكر 
 "يوم إنت ام شلهنا".

( في ٌالثذ ترهير الهيكل وهذا من ناٌيذ   دم تفسيرًا 81:88مراأ يذكر أن الجميإ خافوا المسيح ) -و
لسكوت الجموع شلم ما فعله المسيح إذ أن هيبته أخافت الجميإ. ومن ناٌيذ أخر  نر  طره ذ مراأ 

دى  رهر الهيكل لون أن يهتم بمئات األلوي من البشر وإ من في ت د م المسي ح ال و  الذي يدخل لٌو
 الكهنذ وإ رؤساء الكهنذ وإ الجنول، إذ أن هيبته أخافت الجميإ.

يد الذي يذكر أن المسيح أمسك سوطًا في يد ه وهذا إ ارا للتجار  التي  سمح بها  -ز نا فهو الٌو أما يٌو
 في تبروا الفرح شلم األرن وال  ص والتجديد.هللا ليرهر  عبه وكنيسته 

اآل ذ نفسها ت تي بمعنم في إنجيل وبمعنم آخر في إنجيل آخر، ألن اآل ذ مرتبرذ بما ابلها وبما  -2
 بعدها، وهكذا ينب ي أن نفهم اآل ات، ولن خذ م اًإ. 

 (78:41"ليس مكتوم لن يستعلن وال خفي لن ُيعرف" )مت
لمسيح شن الكرازا ودنتشار اشنجيل. وبهذا  شير المعنم أن اشنجيل لن  ظل هذى أتت وسط ك م السيد ا

 مكتومًا بل سينتشر في كل العالم، فاكرزوا وإ ت افوا.
 (7:47"ليس مكتوم لن يستعلن وال خفي لن ُيعرف" ()لو

أن  فيشير المعنم. وإ يتشبهوا بالفرهسيين أن يتقرزوا من الرهاء لت ميذى السيد المسيحتقذير هذى أتت بعد 
 ال را ا التي تشنعونها سرًا ستفلح.

بنفأ الرره ذ نجد أنه في ال  ثذ أناايل )متم ط مراأط لواا( يذكر أن السيد فتح أشين أشمم ابل  -3
لخوله ألور ليم يوم أٌد الشعانين مبا را. وهفهم بذلك أن السبب أن من تنفتح شينه وهعري المسيح 

  ست بله في البه كملك.
 هذا ندرك أنه إبد أن  كون هناك أك ر من إنجيل فكيف ت دم صورا م تلفذ للمسيح في إنجيل واٌد.ومن 

كيف تذكر أن المسيح يلعن التينذ فتجف فورًا إش نًا شن المسيح الد ان وفي نفأ الوات تذكر بكاء المسيح 
 شلم أور ليم.

مسيح بشور م تلفذ، كل بقسب إٌتيااه )ص وم ل هذا رأيناى في سفر الرؤها. فالكنا أ السبإ  هر لها ال
ينما ينظر 4- 0:  0( وفي )1،  : نا أنظر األسد ال ارا من سبط يهوذا، ٌو ( نر  أن الم ك   وي ليٌو
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 جد خروي اا م ك نه مذبوح. فهو لللعيف  ظهر ك سد  قميه، وهو لل اطئ  ظهر ك روي  قمل 
 خرا اى.

نا إ يتكلم شن تجسد المسيح بل شن إهوته، ف   شير لوإلته وإ نجد فيه سلسلذ أنسا  فهو يرهد  إنجيل يٌو
 إ هار إهوته. أما ب يذ األناايل فتشير لتجسدى ومي لى، فكيف يتم هذا وذاك في إنجيل واٌد.

 
 كيف كان تالميذ السيد المسيح يفهمون أعماله

 
هذى الدراسذ هدفها أن نفهم كيف كان ت ميذ السيد المسيح  فهمون أشماله وأاواله فم ضوء ما  عرفونه من 

فالسيد المسيح شا  وسط يهول والكلمات تعاليم الناموس وت ليد أبا هم . وفم الوااإ فهذى لراسذ مهمذ 
السا دا وات واول المسيح بالجسد شلم األرن . ونجد فيما والمشرلقات إ بد وأنها كانت مت ثرا بال  افذ 
  تم بعو األم لذ وسنجد فم التفسير قيرها .
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 عودة للفهرس يعنى كأس النبيذ عند اليهودكان ماذا 

 

 يعنى كأس النبيذ عند اليهودكان ماذا  (4
 الفر ( :أو                        الدم( 8            - عنم إما :النبيذ شند اليهول 

 لدم كتوس من النبيذ ، الك س ال الل بالذات كان  شير 6( كانوا فم إٌتفالهم بالفشح  شربون 8 -: الدم
)لم  لدمه( ٌينما يت دم   ص لي رب فتاا كان   دم لها ك س نبيذ  شير :خروي الفشح )القمل( .    

ٌياته( الذ  هو شلم إستعدال أن يبذله شنها ٌبا فيها ، وهذا الك س هو ك س ال ربذ . ولو ابلت الفتاا أن 
 تشر  من الك س فهذا إش ن شن ابولها لل ربذ من هذا الش ص وابولها أن تشبح زواذ له .

 ب هو إلم بيت أبيه ولكن إتذهب العروس مإ شرهسها إلم بيته مبا را بل يتركها فم بيت أبيها وهذه
ليعد بيت ال وايذ ، وهذا  ست رق فترا ما بين سنذ وسنتين يتبالإن خ لها الهدا ا وتعد الفتاا نفسها 

 خ ي هذى المدا للعرس .

( بعد أن ينتهم العرهأ من إشدال بيت ال وايذ يذهب لعروسه فيقتفل األهل بهم فوق الت ي . 8  -: الفر 
وااي معلمم ( :لعروسه ك س نبيذ ثانم هو ك س الفرح ، فرح العرهأ بعروسه .  وخ ي القفل   دم العرهأ

ك س نبيذ ، ش مذ الفرح إذ بعد المسيح لن  كون هناك لينونذ، واالوا أن  لنا اليهول أن المسيا ٌين   تم سي دم
ي موسم الماء إلم لم وَّ ٌَ م الفرح الذ  سيعريه وذلك ش مذ شل ، المسيا ٌين   تم سيقوي الماء إلم نبيذ كما 

 ب فران ال را ا  . 
 وهذا ما عمله المسيح فعال 

ي الماء إلم خمر فم شرس اانا الجليل ليعرم الفرح لكل المواولين . (8 وَّ ٌَ 
لها إلم لمه فع ( للت ميذ ليلذ خميأ العهد، وك نه يت دم ل ربتهم ، والكنيسذ ت دم  (: وَّ ٌَ م ك س خمر ) َادَّ

هذا الك س لشعبها فم اشف ارستيا ، وابوي الت ميذ لهذا الك س كان ابولهم للمسيح شرهسا لهم. وهكذا 
 هو القاي بالنسبذ للكنيسذ كلها اآلن . 

 " أنا أملم ألشد لكم مكاناً . ودنذهب المسيح بعد ذلك إلم بيت أبيه ليعد لعروسه بيت ال وايذ  (1
( . والمسيح سي تم فم مجيئه 1،  ::  86)يو مليت وأشدلت لكم مكانا آتم أ لا وآخذكم إلمَّ..."

ألن  " لنفرح ونتهلل ونعره المجد( إلم السماء ليعريها هناك الفرح األبد  ال انم لي خذ شروسه )كنيسته
ششاء شرس  "( . وهذا الفرح األبد  هو ك س النبيذ ال انيذ فم 2:  81رؤشرس ال روي اد ااء..)

وإٌ  أن الفرح األبد  سيكون فم السماء كما كان اليهول  قتفلون بالعرهأ  ( .1:  81)رؤ " ال روي
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شصرقا  شروسه فوق الت ي ، وهناك شلم الت ي وأثناء هذا اشٌتفاي   دم العرهأ ٌين   تم 
لعروسه الك س ال انيذ ، ك س الفرح .



 مقدمة عامة لألناجيل )لماذا كان المسيح يتفل ليشفي الناس(

 

 
53 

 عودة للفهرس لماذا كان المسيح يتفل ليشفى الناس

 

 لماذا كان المسيح يتفل ليشفى الناس (7
فم شينم أشمم ليبشر  تفل( . و1 سوع شلم األرن ليشنإ طينا  شفم به شينم األشمم منذ وإلته )يو تفل
( . 11:  2ولمأ لسانه ليشفيه )مر تفل( . ووضإ  سوع أصابعه فم أذنم أصم أش د و4: – :::  1)مر

و يهول   شمئ ون فيه ليشفيهم ؟ ، وفم وسط ا تفل والمسيح كان االرا أن  شفم كل هتإء بكلمذ .... فلماذا
 من كل  ئ  عتبرونه قير طاهر ؟!  من المتكد أنه كان يرهد أن يلفت نظر الناس إلم  ئ فما هو ؟

وتعاليم ٌكما هم المتوارثذ أرال الر  أن يرسل رسالذ اوهذ تعلن بنوته ) ، وأنها بنوا  فم ضوء الت اليد اليهول ذ
 فماذا االت الت اليد وكيف كانوا  فكرون فم ذلك ال مان ؟ فرهدا و رشيذ وأن له ميراب أبيه السماو  ،

كان هناك تعدل زواات بين اليهول ولكل زواذ منهن أوإلها ، بل اد  كون هناك أوإل خارا ٌدول ال واا 
الشرشم  . فمن من كل هتإء األوإل له ٌ  الميراب الشرشم ؟   ول د ٌدب م ل هذا مإ إبراهيم الذ  كان له 

سارا ، ودسمعيل من هاار ، وله ستذ أوإل من ارورا . ولكم  كون الميراب شسق  صري إبراهيم  إسق  من
أوإلى من هاار وارورا بعد أن أشراهم بعو األنشبذ ليكون الميراب كله من ٌ  إبنه الشرشم المقبو  

 ( . 4 – 8:  0:إسق  )تك
بناء كذبا أنه اشبن البكر الشرشم ليستولم شلم وشالا كانت تقدب مشاكل ون اشات ك يرا ٌين يدَّشم أٌد األ

الميراب سواء ٌملت به أمه من خ ي زواا أو خارا نراق ال واا . وإٌ  أن اشبن البكر كان له ضعف 
نشيب أ  إبن آخر . } ونقن ك وإل هللا  قدل لنا ال د أ بولأ الرسوي ش مذ البنوا الشرشيذ ) وهم ابوي 

 { . 1 – 0:  :8الت ليب لون تذمر  شب
كما هم  والت ليد اليهول  المتوارب شش ن ٌ  الميراب فم م ل هذى المنازشات ، أنهم تسلموا من أبا هم ٌو

األولين ، أن لعا  اشبن البكر الشرشم له ادرا إشجازهذ شلم  فاء األمران والجروح ٌين يلمأ هذا اللعا  
 العلو المشا  شنسان .
ك من صدق المسيح وآمن به ، وكان هناك من لم  شداه فلم يتمن به . وبين كل وفم أ ام المسيح كان هنا

:  1)يو "أين هو أبوك "هتإء  كانت هناك تساؤإت شن نسب المسيح ونش ته ومن هو أبوى ، وكانوا  س لونه 
هتمون ( . ومن المعروي أن اليهول كانوا ي:6+  2::  2( وكانت لهم تساؤإت ك يرا شن نسب المسيح )يو81

( 1، لو 8ادا باألنسا  وهقتف  كل بيت بسلسلذ نسبه ، وهتلح هذا من سلسلتم نسب السيد المسيح نفسه )مت
وكان هناك من  عري أن مرهم العذراء لم تت وا يوسف لذلك ثارت هذى التساؤإت . وهسوع أشلن مرارا أن أبوى 

 أ  أرضم له .( ، ولم يتكلم أبدا شن 1:،  1::  2+  62 – 81:  0سماو  )يو
 -واآلن ٌين  ست دم المسيح لعابه فيشفم األشمم واألصم األش د فهو  علن أنه إبن  رشم ) :
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 بقسب ت اليدهم فلعابه   شفم . (8
لو كان خاطئا أو مولول شن طره  خريذ فهو لن  ستريإ أن   شفم أٌدا ، فالشفاء من هللا ، وهللا فم  (:

ء برره ذ معج هذ شن طره  لعا  اشبن الشرشم ليظهر بنوته مفهوم اليهول بقسب الت ليد  عرم الشفا
 الشرشيذ  ، فكيف  عرم هللا الشفاء ل اطئ أو لمن هو ليأ إبنا  رشيا .

نا وهما سلسلذ من معج ات الشفاء والتعاليم .  1،  1وكان هذا هو موضوع اشصقاٌات  من إنجيل ال د أ يٌو
ين شمن هو أبوى . وليأ شن طره  الشدفذ أن   تم اشصقاح ( تكلم  سوع شن أبيه فس له السامع1وفي )يو

التاسإ وفم اشذ  فاء المولول أشمم نسمإ شن تساؤإت الت ميذ " هل أخر  هذا أم أبواى ٌتم يولد أشمم " ، 
اشبن قير الشرشم يولد بعاهذ أو مرن م من . وأاا  المسيح شن ستالهم شمن هو  فمن ضمن موروثاتهم أن

السبب فم وإلا األشمم هكذا ؟ ، ثم أ هر بشفا ه لطشمم وبرره ذ ت نإ اليهول ، أصوله الشرشيذ كابن ) له 
 ٌ  الميراب . 
لم هو لك . وما هو لك فهو  " كل ما هوهو له كل ما ) اآل  من سلران    ؟ الذى للمسيح وما هو الميراث

. فالمسيح لم   ظِهر ف ط أن لعابه له  حتى الخلق المسيح له كل ما لآلب( . هنا نر  84:  82)يو لم.."
بكر  رشم ) ، بل ما فعله مإ هذا المولول أشمم أثبت أنه له  خاصيذ الشفاء للمتشككين فيه وبالتالم فهو إبن

نفأ ما ألبيه من سلران شلم ال ل  ، فهو خل  للمولول أشمم شينين من ترا  كما خل  هللا آلم من ترا  ، 
فهو إبن  رشم ) له كل ما ) من سلران . وإٌ  أن بنوته أل  أرضم كانت قير واضقذ لهم ، والمسيح لم 

( وهنا ذكر أمه ودخوته ولم يذكر أبا أرضيا. بل كان لا ما ما 04:  64:  :8م أبدًا شن أ  أرضم )متيتكل
يتكلم شن أبيه السماو  ، وبهذا فالمسيح أثبت بنوته لآل  السماو  وليأ أل  من األرن .
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 عودة للفهرس لماذا سار المسيح على الماء

 

 لماذا سار المسيح على الماء (7
 -هناك شدا تساؤإت شن معج ا سير المسيح شلم الماء :

هل قرن المعج ا إ هار سلران المسيح شلم الرهح والبقر واألمواا ؟    لكن كان  المسيح اد أ هر  (8
( 2: – 1::  1لت ميذى كل هذا من ابل ٌينما كان نا ما فم السفينذ وقرت األمواا السفينذ )مت

. فما لاشم التكرار والرسالذ  " أ  إنسان هذا. فان الرهاح والبقر تريعه "وإٌ  تعلي  الت ميذ واتها 
 سب  ووصلت للت ميذ وفهموها.

من رؤهذ  اهد شيان لهياا بقر الجليل ، فان الرهح ٌين تهب شلم البقر تشبح األمواا شاليذ بشكل  (:
الذ   شعد شاليًا وههبط فج ا  roller coasterار الم هم م يف )و به المركب التم كان يركبها ب ر

ثم  شعد ثانيذ وههبط وهكذا( . والستاي ... هل كان المسيح  شعد وههبط مإ هذى األمواا وهل كانت 
هذى األمواا ت ريه وهشيبه رذاذها ، ارعا كان هذا التشور مرفون فالمسيح من المتكد ااء إلم 

 السفينذ سا را فم هدوء .
ماذا إذًا سار المسيح شلم الماء ، ولماذا س له بررس أن  سير هو أ لًا شلم الماء ، هل كان يرهد ول (1

 إ هار إ مانه وسط هذى العاصفذ الم يفذ ، ولماذا سمح له المسيح ، ولماذا قرق بررس .
شلم ( ، بل وصارت السفينذ :1:  86لماذا ٌينما لخل المسيح للسفينذ ومعه بررس سكنت الرهح )مت (6

 ( .8::  4الشاطئ مبا را إلم األرن التم كانوا ذاهبين إليها )يو

. ونر  كيف  حال الشعب اليهودى وقت وجود المسيح بالجسد على األرضوللرل شلم هذى األسئلذ لنر ..... 
 فم ذلك ال مان. ونرى مفاهيمهم وعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهمكان الشعب اليهول  والت ميذ  فكرون 

( يهوذا ولها سبرين. :أسباط    84( إسرا يل ولها 8ليمان الملك إنش ت مملكذ لاول إلم مملكتين  بعد س
ونتيجذ إنهيار مملكذ إسرا يل الشماليذ الدينم واألخ ام  تتت مملكذ أ ور  عب إسرا يل فم كل أنقاء مملكذ 

الجنوبيذ األفلل لينيا نسبيا من ق.م. ولكن شال الذ منهم إلم أور ليم شاصمذ مملكذ يهوذا  ::2أ ور سنذ 
ينما إنقدرت أور ليم هم األخر  اعلها هللا تذهب إلم سبم بابل سنذ   014ق.م. وفم سنذ  014إسرا يل . ٌو

منهم ، أما البااون  %84ق.م. أصدر كور  ملك فارس أمرًا بعولا اليهول إلم أور ليم، لكن لم  عد منهم سو  
ولم  بيوتهم وأشمالهم فم المنفم، ولم يرقبوا فم العولا إلم أور ليم ال ربذ فكانو اد إست روا بقالذ ايدا فم

 .فم بابل كونوا هناك االيذ يهول ذ شعروا أنهم فم إٌتياا للعولا إذ كان البابليون اد لمروها وأٌراوها. والبااون 
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ت اليهول ذ مواولا فم مشر ول د تكونت االيات فم كل مكان ، فم أوروبا وآسيا ودفره يا ، وكانت أكبر الجاليا
فم اشسكندرهذ واألاشر ، وفم بابل . شموما كان اليهول مشتتين فم كل العالم وات المسيح )كما هو ٌالهم 

ينما ٌدب ال  و اليونانم ب يالا اشسكندر األكبر واعت أور ليم تقت القكم اليونانم . ول د إهتم  اآلن م ً ( . ٌو
افذ والعالات اليونانيذ )الهيللينيذ( وصارت الل ذ اليونانيذ ل ذ شالميذ منتشرا فم كل اليونانيون بنشر الل ذ وال  

مكان )كما هو القاي مإ الل ذ اشنجلي هذ( . وهذا أثَّر شلم الك ير من  با  اليهول فت يرت أفكارهم وث افتهم 
من  يوخ اليهول  24والتم اام بها  وكانت هذى أكبر كارثذ تقل باليهول . وكانت الترامذ السبعينيذ للعهد ال د م

الذين  جيدون الل تين العبرهذ واليونانيذ. وكانت هذى الترامذ برلب من ملك مشر، ولكنها كانت لها فا دا كبيرا 
لليهول فم الشتات )وهم األقلبيذ( الذين صاروا  جهلون ل تهم العبرهذ ، بل أن الل ذ التم صار يتكلمها أهل 

الل ذ العبرهذ . ثم خلإ اليهول لقكم الرومان ولم  عولوا لولذ ٌرا ، ٌ ًا ل د أشراهم  أور ليم ل ذ ليست هم
 الرومان ٌرهذ لينيذ ولكن لم  كن لهم أ  سلران مدنم .

ولكل هذى الظروي كان ٌاي اليهول أ ام المسيح متلما ،  فهم  عب مشتت فم كل أنقاء العالم،  عب فااد 
هن من الرومان ، فكان ٌالهم  شبه إلم ٌد بعيد ٌالهم فم أ ام شبوليتهم فم لقرهته وث افته ول ته ، مستعمر 

الذ  واف فم واه فرشون وضر  مشر  مشر . فانتظروا م لشا شلم مستو  موسم له معج ات م ل موسم
ششر ضربات و   البقر ، وأن ي لهم المن من السماء وأشراهم الماء من الش را ، وكلم هللا واها لواه شلم 
ين ، وواف  فيعا أمام هللا شن  عبه كلما أخر  الشعب ،  ابل سيناء ، وأتم بالوصا ا العشر مقفورا شلم لٌو

رر الشعب من شبول ذ فرشون واا ء بالشعب إلم أرن الميعال . لذلك نسج معلمم اليهول والربيين من العهد ٌو
ال د م اشص وتشورات شن صفات المسيا الم لص اآلتم ، وأساس كل التواعات أن هذا المسيا  كون  بيها 
( 81لموسم تماما . وإٌ  أن اليهول كانوا يتساءلون لا ما ...هل المسيح هو النبم الذ  وشد به موسم فم )تل

( . وإٌ  أن إنتظارهم 64:  2+  8:،  86:  4+ يو 8::  8+ يو 88:  8:+ مت 1:  88. ورااإ )مت
( 81:  81)تل " أايم لهم نبيا من وسط إخوتهم م لك "لهذا الم لص لم   تم من فراغ بل كان هذا وشد هللا لهم 

ينما ااي الكتا  " ( 84:  16)تل ه هللا واها لواه "ولم   م بعد نبم فم إسرا يل م ل موسم الذ  شرف. ٌو
 إنتظروا مسيا شلم نفأ المستو  لي لشهم وهعيد لهم أمجالهم اللا عذ .

 لذلك كله إنتظر اليهود نبيا مثل موسى له نفس أعماله .
لذلك كانت أشماي المسيح وأاواله فم أٌيان ك يرا تتجاو  مإ فكر اليهول هذا ، بل كان صوت اآل  يوم تجلي 

" ( هو ترليد لما االه هللا لموسم 0:  82)مت " . له إسمعواذا هو ابنم القبيب الذ  به سررت " هالمسيح 
 ( . 81: 81)تل الذ  يتكلم به باسمم أنا أطالبه " ال يسمع لكالمىوهكون أن اشنسان الذ  

ابسذ. وكانت أشظم أشماي موسم شبور الشعب للبقر األٌمر بعد أن   ه إلم   ين ليسير الشعب شلم الي
وااءت معج ا سير المسيح شلم الماء فم بقر الجليل لتتراب  مإ شمل موسم . ونجد أن الشعب ٌينما شلموا 

:  4)يو " أ ذ آ ذ تشنإ لنر  ونتمن بك. ماذا تعمل. آباؤنا أكلوا المن فم البرهذ ..."بما فعل المسيح االوا له 
( . فهم فهموا أن سير المسيح شلم الماء هو م ل سير أباؤهم مإ موسم شلم مياى البقر األٌمر ، 18،  14
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فانتظروا من المسيح أن ي ن ي لهم المسيح َمنًا من السماء...ألم  فعل موسم مإ أبا هم هكذا بعد شبور البقر 
 األٌمر .

" أمامهم وااء اي  فرشون من ورا هم أن هللا   وي لموسم ون ٌ  أنه ٌين واف الشعب مإ موسم والبقر من 
( . 84:  86)خر " إرفإ أنت ششاك ومد يدك شلم البقر و  ه "(  وااي له 80:  86)خر مالك تشرخ إلمَّ "

وااي مفسر  اليهول أن موسم ٌينما  عر بالقيرا من المواف صلم ) صامتا ولكن كانت ص ته كشراخ أمام 
 جا  وأر دى كيف  ش  البقر وهعبر هو و عب إسرا يل . هللا وهللا إست

 النص الكتابى لعبور البحر األحمر
وانش  الماء.  يابسةومد موسم يدى شلم البقر. ف ار  الر  البقر برهح  رايذ  ديدا كل الليل واعل البقر 

( ::،  8::  86)خر والماء سور لهم شن  مينهم وشن  سارهم اليابسةفدخل بنو إسرا يل فم وسط البقر شلم 
. ولكن النص العبر  إ تواد به كلمذ  upon dry ground. بينما ااءت الترامذ اشنجلي هذ أن الشعب سار 

 (ground  هذى . وبالتالم فالمترام إلم اشنجلي هذ أضافها للتوضيح ، ف ضاع المعنم . لكن الترامذ ) أرن =
العربيذ هم األلق ف  تذكر كلمذ أرن . بل وإ يواد نص فم الكتا    وي أن هللا    البقر ٌتم ااع البقر 

" ٌوي البقر أ لا   4:  44م مور بعد أن افف ااع البقر ليسير شليه الشعب . وبنفأ اللف    وي المرنم فم
. إذًا الكتا  إ   وي أن هللا    البقر وكشف األرن الجافذ فم أشماق البقر. والكلمذ العبرهذ  إلم يبأ "
ارهبذ ادا من الكلمذ العربيذ  ابسذ ، وتترام فم بعو األٌيان ااي وتترام فم  yabashahالمست دمذ 
صلبذ اامدا . وتست دم الكلمذ للتعبير شن تجفيف أ   ئ ٌتم الفواكه  بمعنم اامد أو مالا solidاشنجلي هذ 

العبرهذ إ ش اذ لها باألرن بشفذ خاصذ ، بل هم كلمذ تشير لشئ  yabashahوال ب  . وبالتالم فكلمذ 
 كان به رطوبذ وتم تجفيفه لت تفم منه السوا ل .

 -:والق ي ذ فهناك مشكلتين كان من الممكن أن يوااهوا الشعب 
 هذى الرهاح الشرايذ الشديدا التم   ت البقر كيف يوااهها الشعب . (8
كيف  سير بنو إسرا يل مإ أوإلهم وموا يهم وكل ما معهم من ممتلكات شلم ااع البقر ، وااع البقر  (:

ليأ أرضا مستوهذ بل أرضًا وشرا ومتمواذ ، صاشدا وهابرذ شلم هيئذ اباي وت ي وول ان و  وق 
 رات  ديدا .فم األرن ومنقد

ولذلك فسر معلمم اليهول ما ٌدب ب ن هللا لم يدع  عبه  سير شلم ااع البقر بل فشل الماء إلم طب تين 
األولم وهم العليا م سومذ وصارت كجدار شن  مين الشعب وادار شن  سارى ، وتجمد الماء شلم هذا الشكل ، 

ستوهذ تقت أادامهم فساروا شليها فم ٌما ذ أما الرب ذ السفلم فتجمدت تقت أادام الشعب ك رن منبسرذ م
:  814+ م  1:  11+ شد 81:  80+ خر 1:،  ::،  84:  86ادارهن من الماء المتجمد . ورااإ )خر

( تجد أن الكتا  لم   ل فم كل هذا أن الشعب ساروا شلم ااع البقر بل "لخل بنو إسرا يل 88:  1+ نح 86
فكرا واول طب تين للمياى اوي الكتا  " وبرهح أنفك تراكمت المياى.  فم وسط البقر شلم اليابسذ " وما ي بت
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( . إذًا كان شبور بنو إسرا يل البقر شلم 1:  80انتشبت المجار  كرابيذ. تجمدت اللجج فم الب البقر " )خر
لبقر وإ ماء متجمد وليأ شلم ااع البقر ليقميهم هللا من طبيعذ ال اع قير المستوهذ ، وقير مت ثرهن ب مواا ا

 بالرهاح الشديدا فالماء المتجمد شلم  كل سور شن  مينهم وشن  سارهم  قميهم 
 
 

 الريح الشرقية

 

 السطح العلوي للبحر حائط مائي متجمد السطح العلوي للبحر

 

 ماء تجمد ليسير الشعب عليه

 

  

  

  

  

 

 

 

 
 

 ( .81:  86)خر" إ ت افوا . افوا وأنظروا خ ص الر  الذ   شنعه لكم اليوم "  للشعبوااي موسم 
وأزشج  أن الر  أ ري شلم شسكر المشرهين ...صباٌا(  4الساشذ  – 1)من الساشذ  وكان فم ه هإ الشبح

البقر  شلمموسم ومد يدى  ولكن شال... وكان هذا بعد أن لخل المشرهون وراء الشعب ...  شسكر المشرهين
فم وسط  وأما بنو إسرا يل فمشوا شلم اليابسذ... ،   فراإ الماء... وقرم مركبات وفرسان اميإ اي  فرشون 

 6::  86)خر البقر والماء سور لهم شن  مينهم وشن  سارهم ... ورأ  الشعب المشرهون أمواتا شلم الشاطئ
ح أو أمواا أو  عانوا من وشورا ااع البقر . ( . وأكمل الشعب سيرهم فم س م لون أن تتثر فيهم رها14 –

ينما رأوا ما ٌدب  ( . شرفوا هللا 18:  86)خر " خاي الشعب الر  وآمنوا به وبعبدى موسم "وبدأوا التسبيح . ٌو
 وآمنوا به وشرفوا أن موسم من شند هللا . 

 فما عمله السيد المسيح فى السير على الماء أظهر أنه موسى الثانى .
 أخرى نقطة 

 راٌلون وراءهمالمصريون  " فلما إاتر  فرشون  رفإ بنو إسرا يل شيونهم ودذاالكتا   فم الترامذ العربيذ   وي
( . ولكن فم األصل العبر  ااءت كلمذ المشرهون 84:  86)خر فف شوا ادا وصرخ بنو إسرا يل إلم الر  "

. فما معنم اوي الكتا  أنهم رأوا مشر  راٌلذ وراءهم فف شوا " مصر" ودذا " لتشبح اآل ذ هكذا  مصر هكذا .."

 ماء البحر

 ماء البحر

 ماء البحر
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بالعبرهذ ااءت بالمفرل وليأ بالجمإ . إذًا هم  مصر ؟ هل مشر هنا تعنم رم ها اي  مشر ؟ لكننا نجد كلمذ
ت تم أ لا الك م بالمفرل فم العبرهذ وليأ بالجمإ ف 0:رأوا  يئا أو فرلا أو   شا االما وراءهم . وتكمل اآل ذ 

( . إذًا 4::  86) ، أنا أهر  من أمام إسرا يل ألن الر    اتل المشرهون شنهم " مصر " االت  اآل ذ  هكذا   
 . مصرالمتكلم مفرل وليأ بالجمإ ف   كون المعنم اي  فرشون ، فمن هو الم شول ب وله 

 كيف فسر الربيون هذا ؟
االوا أن لكل أمذ شلم األرن روح  رهر أو م ك   ف لهذى األمذ وهسمم ر يأ هذى األمذ ، وواضح أن هذا 

( ، وأ لا 4::  84) ر يأ فارس ور يأ اليونانونسمإ فيه شن  84التفسير م خوذ من سفر لانياي إصقاح 
اك أرواح وهسمونها خياي ( . وكان الفكر اليهول    وي أن هن8::  84) الم ك مي ا يل ر يأ إسرا يل

(spirit وإ   شدون بها أرواح الموتم ، فهذا الفكر إ يواد شند اليهول أن أرواح الموتم  مكن لها أن تعول )
( unclean spirits or demonsلتتجوي فم األرن . لكنهم   ولون أن هناك أرواح  رهرا أو نجسذ )

ان المسيح  ررل منها الك ير ، وكان يذكر هذا فم تعاليمه. وهعت دون أن هذى  مكنها أن تدخل فم البشر . وك
ولم ينكر واول هذى األرواح النجسذ سو  الشدوايون الذين أنكروا أ لا ال يامذ ، وأنكروا واول الجقيم . ورااإ 

ينما أتم المسيح للت ميذ فم السفينذ والبقر 2: – 1::  1+ مر 2: – 1::  8+ مر 80:  :8)أع ( . ٌو
( وهم ااصدين هذا المفهوم أنه روح  رهر ف افوا منه ، 4::  86  إضرربوا اا لين إنه خياي " )متها ج لي

 ( . 2::  86)مت " تشجعوا أنا هو إ ت افوا "لكن المسيح طم نهم اا   لهم 
هنا ب نه روح  رهر خاص بمشر أو ما  سمم بر يأ مشر ٌسبما ايل شن  مصرففسر معلمو اليهول والربيين 

أ فارس أو ر يأ اليونان ، واالوا أن الشعب رأوا هذا الروح آتيا وراءهم ف افوا من أن   عوا فم يد هذا الروح ر ي
( وااءت هذى اآل ذ فم 81:  86)خر " خ ص الر  . افوا وأنظرواإ ت افوا  " الشرهر ، ف اي لهم موسم

. وبقسب تعاليم الربيين ف د أ لِ َم هذا الروح  الرب " " قفوا بثبات لتروا خالص.  تشجعواالسبعينيذ هكذا " 
هما فم البقر النجأ فم البقر مإ اي  المشرهين ، واالوا أن هذا هو الم شول بالتسبقذ  " الفرس وراكبه طٌر

( . وإٌ  أن تفسير الربيين هذا أنه متف  مإ سفر الرؤها فم موضوع طرح إبليأ فم البقيرا 8:  80)خر" 
 ( .84:  4:ؤالمت دا بالنار )ر 

 واآلن لنرى تطابق ما عمله موسى فى عبور البحر مع سير المسيح على البحر
 المسيح الذى سار بعد أن يبسه أو امدى هللا لهم ، وهذا ما فعله  موسى سار مع الشعب على البحر

بعد أن امدى ف   ع ل أن المسيح كان  شعد وهن ي مإ الموا ، بل هو أرال أن  كرر ما  البحر على
 شمله موسم.

  المسيح  الذ  أتم فيه الهزيع الرابع( الذ  هو 86)خر هزيع الصبحك  القالثين كانا لي  ، بل وفم
ذ ال ال ذ صباٌا ٌتم ( . وهما تعبيرهن م تلفين للفترا نفسها ، من الساش86)مت لت ميذى فم السفينذ

 الساشذ السالسذ صباٌا .
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  مت( . مضادة)خر( وال انيذ  شرقية شديدةفم القالتين كانت هناك رهح إٌداهما( 
  ( .1::  86)مت والمسيح صعد إلى الجبل ليصلى" مالك تشرخ إلم "  يصلىموسم كان 
  ظنوا المسيح خيال)روح = ر يأ مشر( والت ميذ خافوا إذ  هو مصرخاي الشعب من  ئ إسمه. 
  تشجعوا . أنا هو ال تخافواوهكرر المسيح نفأ الك م  " تشجعوا التخافوا "ااي موسم للشعب . 
  ون ٌ  أن تعبير أنا هو تعبير  " " أنا هو" والمسيح   وي لت ميذى  خالص الرب أنظروا" موسم   وي

خاص بالمسيح  سوع الذ  كان   وي.. أنا هو نور العالم ، أناهو الراشم الشالح ، أنا هو ... وتعبير 
( . فيهوى هو إسم هللا ، وباليونانيذ يهوى = أنا هو . وههوى هو 80 – 81:  1أنا هو  عنم يهوى )خر

" يهوى ( . ون ٌ  أن إسم  سوع  عنم 88:  61)إ  " أنا أنا الر  وليأ قير  م لص "الم لص = 
( . ومما 8::  8)مت " فستلد إبنا وتدشو إسمه  سوع ألنه   لص  عبه من خرا اهم ".    لص "

إ ت افوا " هو تكرار لما االه موسم " أنظروا  أنا هوسب  نر  أن ما االه المسيح للت ميذ ال ا فين " 
 " . خالص الرب

 من الماء المتجمد  سار الشعب فى هدوء فى حماية سورينقر شلم اي  فرشون بعد أن إنرب  الب
 مينا وهسارا وشلم أرضيذ من الماء الذ  يبسه هللا لهم . ونر  بنفأ الرره ذ أنه ٌالما لخل المسيح مإ 

 ( .:1:  86)مت سكنت الريحبررس إلم السفينذ 
  ( . وكان اليهول 6:  4الفشح ارهبا " )يوسير المسيح شلم الماء كان ار  شيد الفشح " وكان شيد

  رأون اشذ ال روا وشبور البقر األٌمر ار  شيد الفشح وأثناءى . وكان أن سير المسيح شلم الماء 
اعل الت ميذ  عيشون نفأ أٌداب شبور البقر مإ موسم ابل أن   رأوها ب  ام اليلذ ٌينما   تم شيد 

هم البقر وسيرهم شلم المياى المتجمدا . وهذا مما  ربإ فم الفشح ، والتم  قتفلون فيها بعبور أبا 
 أذهانهم أن معلمهم المسيح هو موسم ال انم في لال إ مانهم به.

  ( . 8::  4)يو " وللوقت صارت السفينة إلى األرض التى كانوا ذاهبين إليها" فرضوا أن   بلوى
فالت ميذ الذين شرفوا من هو  then they willingly received him into the shipوباشنجلي هذ 

ين بدخوله إلم سفينتهم . ولكن كيف فهم الت ميذ أن السفينذ وصلت فورا لطرن التم  بوا به فٌر ٌر
:  81فل د ااي هللا فم )خر  كانوا ذاهبين إليها ؟ ل د صنإ المسيح هذا ليكمل نفأ اشذ سفر ال روا .

ت ليد اليهول  أن هللا ن لهم بشورا قير طبيعيذ وفم لقظذ . وه وي ال  "النسورحملتكم على أجنحة ( "6
وذلك ابل من مدينذ رمسيأ المشرهذ إلم سكوت . ومن سكوت بدأ سيرهم باألادام وبرره ذ طبيعيذ 
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شبورهم البقر األٌمر . وصنإ المسيح هذا ليجعل السفينذ تشل فم لقظذ وفم هدوء ليكمل نفأ اشذ 
 ال روا .

  إن كنت أنت هو فمرنم ن رذ أخيرا ... بعد أن أشلن المسيح نفسه لت ميذى فم السفينذ س له بررس "
( ... فلماذا طلب بررس هذا ؟  هناك اشذ من ت ليد الربيين 1::  86)مت أن آتم إليك شلم الماء "

أمذ اليهول أن نقشون بن شمينالا  ر يأ سبط يهوذا فم وات شبور البقر األٌمر ، وهو أٌد االا 
( . وسبط يهوذا  عتبر السبط المت دم فم الم ام فم األسباط . وهو السبط 1: :تقت ر اسذ موسم )شد

الذ  باركه  ع و  وأشراى الم لك وسط األسباط ، فهو السبط الملكم الذ  خرا منه لاول الملك . 
المسيا المنتظر سيكون إبنا ( . وكان الربيون   ولون أن 6:  8فنقشون إذًا هو اد المسيح بالجسد )مت

لنقشون  هذا . ول د إبتدأت  هرا نقشون شند شبور البقر مإ موسم إذ ٌالما سمإ أمر هللا بدخوي 
مياى البقر وابل أن  مد موسم ششاى إلم البقر فينش  وتجمد لججه ، أل م نقشون بنفسه فم المياى 

( شبَّر شن 81،  ::  41ي الربيون أن )م التم لم تكن اد امدت فلم  سترإ السير شلم المياى . وه و 
هذا القدب . وشندما صرخ نقشون ااي هللا لموسم مد يدك إلم البقر لتن ذ نقشون . لذلك صار 

هذى  كانت بفرن أننقشون م   للشجاشذ واش مان وطاشذ وصا ا هللا ٌتم لو فيها م اطرا بقياته . 
. وشلم هذا وفم ضوء  وهو   وي هذا للمسيح ال شذ ٌ ي يذ أو ت ليد فهم كانت فم م يلذ بررس

خلفيات بررس وما تعلمه شلم أيد  الربيين ، فهو ٌينما رأ  المسيح سا را شلم الماء الذ  اد تجمد ، 
مر شلم خاطرى سرهعا اشذ شبور البقر مإ موسم . ف اي للمسيح لو كنت أنت المسيح المنتظر ، 

  ا اعل موسم الشعب  سير شلم ماء اد تجمد . والمسيحموسم ال انم ، فااعلنم أسير شلم الماء كم
أمرى أن ين ي ، فن ي وسار شلم الماء المتجمد قير مشدق ، وربما تذكر ما ٌدب مإ نقشون وأن 
نقشون قرق فم الماء ، فدخله الشك وال وي من الرهح ، وربما لخله  ك فم أن المسيح االر أن 

قرق نقشون إذ هو ليأ برل إ مان كنقشون الذ   لر  به يب يه سا را شلم الماء وأنه سي رق كما 
الم ل فم الشجاشذ واش مان ،  ولما قرق صرخ للمسيح ، والمسيح اذبه وأن ذى . وبعد ذلك ألرك 
" قائلين بررس أن ما ٌدب كان ا ء من خرذ إش ن المسيح أنه موسم ال انم ولذلك سجد له الت ميذ 

" ( وهذا تماما ما ٌدب مإ موسم بعد شبور البقر األٌمر 11:  86)مت بالحقيقة أنت ابن هللا "
 ( .  18:  86)خر فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى "
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وهذا التراب  هو ما أشراهم الشجاشذ بعد ذلك بسنوات ليبشروا وهكرزوا بالمسيح الم لص ، بعد طوي إنتظار 
ال انم . ث تهم هذى اعلتهم  جاهرون با مانهم بالمسيح ٌتم األمذ اليهول ذ لم لص ينا ر موسم وهكون موسم 

 الموت.
 

 شرائع وناموس السبت كما وردت فى المشناة وتلمود أورشليم
 

 را إ الربيين للسبت كميذ مرشبذ ومنااشات ب  نها ذ، ٌمل رهيب ٌمَّله الربيين للشعب اليهول . وورلت 
وه ولون أن أٌد الربيين الم سنتين ونشف فم لراسذ فشل فش .  6:هذى ال وانين فم ليأ أال من 

واٌد منهم. وتستمر المنااشات بين الربيين وبين مدارسهم ب  نها ذ لتقديد ما هو المسموح به وما هو قير 
ااي البعو إ سمح أن   را ٌمار إلم الرره  وشلم  هرى قراء فهذا  -المسموح به. وكم اي للمنااشات 

لو تم وضإ ال راء يوم الجمعذ، ولكن  سمح بت ريته لاخل ٌظيرا المن ي لتدفئته. وتبدأ  عتبر شمل، إإ 
اشستعدالات للسبت من الجمعذ بعد الظهر وسنجد هنا مجرل بعو ما ورل فم المشناا وكتب ت اليد الربيين 

إته المستمرا لندرك مد  ال  ي فم الفكر بين الفرهسيين اليهول وبين المسيح وسبب هيااهم شليه ومقاو 
 -لمعالجذ أفكارهم شن السبت:

  ذراع أ  أال من كيلومتر من مكان سكن الش ص، وهذا ما  سمونه  444:إ  سمح بسفر ي هد شن
سفر سبت. ولكن هناك ت فيف، فلو ترك الرال طعاما  كفم وابتين يوم الجمعذ فيمكنه أن يذهب 

 لمسافذ المسموح بها. ذراع أ  ضعف ا 6444ليقلرى شلم أن إ يبعد أك ر من 
  مل األ ياء ين سم لش ين هما رفإ الشئ ودن اله ومن أ هر ما  عتبر شم  فم السبت ٌمل األ ياء. ٌو

من مكان شام إلم مكان الش ص  -رفإ الشئ ودن اله فم مكانين م تلفين   -وهنا لارت المنااشات :
شات طوهلذ فم تعرهف العام من مكان الش ص ال اص إلم مكان شام. وهنا لارت مناا -ال اص 

وال اص. وهل العام مكان شام إ   ص أٌد م ل وال شمي  أو بقر أو مكان   ول إلم طره  أو ٌ ل. 
وهم منااشات إ تنتهم. والقمل له ٌسابات اياسيذ، ف ال ٌمل هو وزن تينذ مجففذ والتساؤي هل ٌمل 

زم لتقديد شدل ال را ا التم  قتوهها الش ص نشف تينذ مجففذ شلم مرتين. وهذا التقديد لكل  ئ إ
 هذا العمل.

  وهل تم اذي الشئ  -وهناك صعوبات فم تقديد اذي  ئ من مكان خاص إلم مكان شام أو العكأ
فم الهواء باليد اليسر  ومسكه مرا أخر  باليد اليمنم فهذا  عتبر خريذ، لكن لو تل ف الشئ بفمه ف  

هذا الشئ اد إختفم وما شال مواولا، وك ن ال ذي ٌدب من   عتبر خريذ ألنه بعد أن   كله  كون 
   ص آخر.
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  لو أمررت السماء ولخل الماء فم وشاء وتم ٌمل الوشاء فهذا ليأ خريذ، ولكن لو ن ي الماء شلم
مل أٌد الوشاء فهذا خريذ. ولو مط أٌد يدى ببعو الفاكهذ ومدها ليعريها  ٌا ط ثم ن ي فم وشاء ٌو

سبت لون أن  عريها له فليترك الفاكهذ تس ط شلم األرن وإ  عيد يدى المملوءا آلخر ولخل شليه ال
 بالفاكهذ ألنه بهذا  كون اد ن ل  ئ من   ص آخر إليه.

  والسبت يبدأ من الجمعذ بعد الظهر، ومن هنا ف  يبدأ إنسان شم  اديدا ف    را ال ياط يدى باشبرا
ح لرالب بال راءا، وإ   تل أٌد ٌشرا تلدقه. وإ تنظر إمرأا فم وإ الكاتب يدى بال لم. وإ المدرس  سم

مرآا لئ  تجد  عرا بيلاء فت و  شلم ن شها وهذا شمل وخريذ شظيمذ. وك ير وإ  قشم كم 
 المنااشات التم كانت تدور بين مدرستم هليل و ما  ب شوص المسموح وقير المسموح به.

 شذ وهم تس ين األكل فم يوم السبت فمن قير المسموح به وبعد ذلك   تم فشلين لدراسذ مشكلذ شوه
إ عاي نار فم السبت، فما العمل؟ إذًا شليهم إ عاي الفرن فم الجمعذ وتركه موادًا. وهمنإ سل  بيلذ 
بوضعها بجانب ادر ساخن أو فم رمل ساخن من ٌرارا الشمأ. وهسمح بوضإ ماء بارل شلم ماء 

 بقسب تعليم  ما (.ساخن وليأ العكأ )شلم األال هذا 
  هل  سمح لط  بقمل إبنه بين ذراشيه؟ وهذى تسامقوا فيها بل تمالوا فم التسامح واالوا، ٌتم  -ستاي

لو كان الرفل  قمل ٌجرا فم يد ه، فيمكن لوالدى أن  قمله بين ذراشيه. مإ أن الوالد إ  سمح له بقمل 
 ٌجر.

 م بسه أن يراشم شدم لبأ أ ياء ك يرا ودإ  شن ماذا يلبأ فم السبت؟ شلم اليهول  شندما يلبأ
 لرر ل لعها ودمساكها فم يد ه وهذا شمل. وشلم المرأا أن إ تلإ ٌل  فم أذنها وهم ذاهبذ 

مله. وشلم المرأا أن إ تسير فم الشارع وشلم رأسها  عر مستعار.  لةستقمام ودإ ستلرر ل لعه ٌو
الرال أن إ يلبأ ٌذاء به مسامير خشبيذ فهذا  عتبر  لكن مسموح لها أن تفعل هذا فم بيتها. وشلم

شمل. وهناك مشكلذ شوهشذ، فماذا  عمل من ين رإ ٌذاءى فم السبت؟ شليه أن  لإ إص  ولكن إ 
  شلقه فهذا  عتبر شمل.

  ش وبذ من  عمل فم السبت هم الرام. ولو نسم   ص أن اليوم سبت وشمل فهذى خريذ، ولكن لو
 بوت يرام. ل  كرر هذا شدا س

  شم  )أربعون إإ واٌدا( ممنوشا فم السبت وهسمونهم األشماي الر يسيذ أو األباء وهم  11هناك
ال راشذ والقرب والقشال ... وهم أشماي ت ص إشدال ال ب  م ل ال راشذ والقرب ط أشماي خاصذ 

 اي من صيدى بالم بأ كنسج الشوي وقسل الم بأ ط أشماي خاصذ بالكتابذ م ل إشدال الول ال 
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هو شدل مرات تكرار كلمذ شمل  11وسل ه وتمليقه ودشدال الجلد ط أشماي خاصذ بالبناء. واالوا أن رام 
. واالوا أن إل اء ٌبتم ٌبو  فم 11فم الكتا . وهناك أشماي أخر  مشت ذ من األشماي األباء هذى اله 

ل رع م ل ر  الماء شلم ال رع األرن هذا  عتبر شمل زراشذ. وهمنإ شمل أ   ئ  ساشد شلم نلج ا
أو ن ع وراذ اافذ من  جرا. وهمنإ ن ع ثمرا من  جرا أو ٌمل ثمرا س رت من  جرا فهذا  عتبر شمل 

( فهذا  عتبر خريتين ف رإ واٌد   را آخر mushroomمن أشماي القشال. ولكن ارإ ش  ال را  )
 مكانه.

 ٌك الرلاء فهذا  عتبر شمل. ولو إستقم   ص  لو تناثر طين شلم الم بأ فيسق  باليد ولكن إ يتم
هنا إختلفت المدارس هل  جفف اسدى مرا واٌدا أو شلو شلو. وهمنإ اص األ افر والشعر فهذا  -

  عتبر خريذ مميتذ.
  ا شليهم م ٌظذ تم إ يدخل ٌيوان ك  اي م   لو ترك البا  مفتٌو ارعا الشيد ممنوع فم السبت، ٌو

 األبوا  ايدا.
  الكتب الم دسذ سو  مساء، ألن الشباح  جب أن يترك لدراسذ الشرهعذ. واالوا أن لراسذ المشناا إ ت رأ

هم أك ر أهميذ من الكتا  الم دس. واألك ر إستق ااا لل راءا هو التلمول ففيه إاابذ شلم كل التساؤإت. 
راط ذ؟ يتم ارإ كل وما العمل فم الكتب التم تقتو  شلم إسم هللا م ل أناايل المسيقيين وكتب اله

مكان فيه إسم هللا وهقرق باام الكتا . وااي أٌد الربيين بل تقرق شلم الفور. وااي أنه شند اللرورا 
فليهر  اليهول  إلم هيكل أوثان، فهذا أفلل من الهرو  إلم كنيسذ مسيقيذ، ألن الوثنم ينكر هللا 

 من الوثنم. ألنه إ  عرفه، أما المسيقم المرتد شن اليهول ذ فهو أسوأ
  سمح بعمل كل ال زم نقو الميت م ل قسله ولهنه بالعرور لكن بدون تقرهك أشلاءى وإ ٌتم إق ق 

 شينيه )وقل  شينم الميت هو إاراء يت ذ شالا مإ الميت(.
  .وي التلمول أنه  قرم شلم   ص أن يتسل   جرا ليجلأ شليها ليرتاح. وهمنإ التشفي  باليدين  

 ءات ال انونيذ وال لا يذ.وتمنإ كل اشارا
  ممنوع التداو  فم السبت أو أخذ أ  لواء لتتقسن ٌالذ المرهو. ولكن إذا تعرضت القياا لل رر هنا

 سمح بكسر السبت. ولو س ط ادار شلم أٌد، وكان هناك  ك أن  كون أٌد تقت األن ان، أو  ك 
ان ما زاي ٌيا،  سمح بازالذ فم أن تقت األن ان يهول  أو ٌتم وثنم، أو  ك أن من تقت األن 

األن ان ٌتم  جدوا الش ص المواول تقتها. ودن وادوا أنه ما زاي فيه ٌياا فليكملوا العمل، ولكن لو 
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واد ميتا فليتواف العمل فورا. وسمح أٌد الربيين باستعماي ألوهذ لع ا القل  ودشتبر أنها من األمران 
 ال ريرا

ملوا وهكذا ض م الربيين وصيذ السبت الب م للوصيذ ٌو سيرذ كما ورلت بالكتا . وضاع منهم الهدي الرٌو
 الناس ب ٌماي رهيبذ. وإ نتعجب بعد كل هذا من موافهم من المسيح لكسرى السبت

 
ختالسا إولكن بسبب االخوة الكذبة المدخلين خفية، الذين دخلوا ]ومن هنا يتضح معنى قول بولس الرسول "

(. ففى المسيح تحررنا من كل هذه القيود 1:  7" )غلالمسيح كي يستعبدونا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في
ليس فقط كونها خانقة ومرعبة بل وفيها عبودية ألراء خاطئة للبشر، ولكن هى فقدت المعنى الروحى فى 

له تقديس السبت أى تكريس القلب وإنشغاله باهلل يوما فى األسبوع ليذكر أنه ينتمى للسماء وال يضيع عمره ك
 فى أعمال األرض التى سيأتى يوما ويتركها[.
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 عودة للفهرس الرموز فى الكتاب المقدس

 الرموز فى الكتاب المقدس
 فعل السيد المسيح.الكتا  الم دس  ست دم الرموز لا مًا. هكذا  
م ً ( لتجد أن الر   سوع  بَّه ملكوت السموات برال زارع خرا لي رع، وبشيال  شرال  81)رااإ مت -8

 سمك ... ألخ.
ينما أرال أن   شبِةه إنتشار ملكوت السموات ٌين يبدأ اليً  ثم ينمو -: إست دم الر   سوع م ل ال ميرا  ٌو

فهل ملكوت ليشير ل بل الفرهسيين. ( 4:84)مت فم يراإست دم م ل ال ملكنه أ لا  (.11:  81)مت
 إ طبعًا. لكن الم شول سرشذ اشنتشار فم القالتين.  ؟!السموات  شبه الرهاء وال بل

 هكذا فى المواد المستخدمة فى األسرار الكنسية :
والجسد إ  السيد المسيح أرال إست دام موال مال ذ ألننا لسنا أرواح ف ط  بل أرواح تسكن فم أاسال. 

 ي درك سو  المالا المر يذ.
 : نست دم فيها الماء. فالماء به ن تسل وفيه ن رق ونموت.المعمودية

 قسيل من خرا انا، فبها ت  فر خرا ا الم عمَّد. –8والمعمول ذ : 
 (. فن وي المعمد إلم الماء   شير لموته، وخرواه من الماء   شير ل يامته.4موت وايامذ مإ المسيح )رو -:

 نست دم فيه زهت م لوط ب طيا ، فال هت   شير للروح ال دس فهو  ست دم فم : الميرون:
 ... والروح ال دس ي نير شيوننا فنعري هللا.اإلضاءة  -8
ل وهشفم طبيعتنا. )السامري الشالح( هو معالجة الجرو  -:  لترطيب الجروح... والروح ال دس   جدِة
(، فقينما   سكب ال هت ت را 64:2)لو للتعطير واإلنعاش    لط ال هت بالعرور )بارفان( فهو   ست دم -1

را قذ العرور أما ال هت فهو شنعا  الجلد. والعرور فم زهت المسقذ كلها ت شير للمسيح )رااإ م دمذ 
(. والروح ٌين  جدل طبيعتنا نشير"را قذ 811خيمذ اشاتماع بسفر ال روا، ورااإ تفسير م مور

 المسيح ال كيذ".
ون ال ب  ب لط الداي  بال هت. وت دمذ الداي  كانوا  سكبون شليها زهتًا. والداي    شير كانوا  شنع -6

(. والداي    شنإ منه ال ب  وبه نقيا اسد ًا، 84:01للمسيح البار )أبيو( المسقوق بالق ن )إ 
 وال هت الذ    شير للروح ال دس ألنه ي بتنا فم المسيح فتكون لنا القياا هم المسيح .

الروح ال دس هو الذ    فر ال را ا. ومالا السر هنا هو الكاهن الذ    علن قفران  ة واإلعتراف:التوب
 ال را ا، وهلإ اشر ال شلم فم الكاهن، وهفتح الب الم عتري ليسمإ وهتجاو  مإ ما  سمعه.

 نست دم مالتم ال ب  وال مر ليتقولوا إلم اسد المسيح ولمه.  اإلفخارستيا:
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اشنسان وبه  شبإ. وهذا ما االه الر   سوع شن نفسه: أنا خب  القياا ... من   كلنم ال ب  به  قيا  (8
 (.4 قيا بم )رااإ يو

 ال مر  ست دمه اشنسان للفرح، ومن ير  المسيح وهشبإ به  فرح. (:
مالا السر هم ال هت. وال هت كما النا   ست دم فم ش ا الجروح )السامر  الشالح(  مسحة المرضى:

ترطيب الجروح وتليينها. وهذا هو هدي هذا السر. أن  شفم المرهو، وأن  عريه ليأ ف ط  فاء للشفاء، و 
ه ونفسه. واد  كون فم المرن  فاء للروح ) (، 8:6بط8الجسد، بل  فاء كامل لربيعتذ أ  اسدى ورٌو

رح )كما لذلك لن  شفم هللا الجسد ٌتم لو طلبنا، لكنه  عرم قفران لل ريذ وش اء للش ص = تليين الج
ن األلم(. والروح ال دس أسماى السيد المسيح الم ع   )يو ( وهذا 4:84:تفعل المراهم اآلن، ترطب الجرح وت سكِة

 (.81: 0يأينا ر ترطيب الجرح ، فا)  جرح وهعشب )
 نست دم زهت لمسح العروسين وأكاليل وكاهن  جمعهم باسم هللا بالشلوات. سر الزيجة:

للروح ال دس، والروح ال دس   عرم للعروسين أن يتقدوا كجسد واٌد فم اسد المسيح، رأيناى رم  الزيت: 
انيذ.  وهعريهم المقبذ الرٌو

 (.0كملك وملكذ يرم ان للمسيح الملك مإ كنيسته )أي األكاليل:
وكيل ك والكاهن   علن هذا(. إذًا هللا هو الذ   جمعهم، 4:81  وي السيد المسيح "ما امعه هللا" )مت الكاهن:

 .(8:  6كو8لسرا ر هللا )
 يناي الكاهن نعمذ الكهنوت بيد األس ف ونف ذ فمه.  سر الكهنوت:

(، ووضإ اليد   شير ألن 11:2فالسيد المسيح أشرم للمتمنين أن  فيلوا )يو -( :1:81)أع وضع اليد
 الروح ينت ل من ايل إلم ايل، فيظل  عمل فم الكنيسذ لطبد.

وهذا إ ارا للرهح فكلمذ روح ورهح كلمذ واٌدا فم العبرهذ واليونانيذ. وفم هذا إ ارا لعمل الرهح  نفخة الفم:
 ( فم الكنيسذ.1:1ال فم م ً  فم ٌمل أ ياء ولكن إ نراى وهذا شمل الروح )يو

سد إذا  األسرار نعمة ننالها من الرو  القدس تحت أعراض أشياء منظورة لنفهم ونشعر، فما زلنا فى الج
  المادى.

 
 رموز الرو  القدس فى الكتاب: 

 ( وهذا رأيناى ابً .86، 81:84+ 4،1،84، 8:84صم8)الزيت:  -4
 ل وإ ت ر .مِ قْ ساب ًا، فالرهح تَ ( وهذا رأيناى :::: )أع الريح -:
 ( فالنار تشير لآلتم:::1: )أع  النار -1

 (.4 ( ففم إ عياء ترهر بجمرا نار )إ6:6( إٌراق ال ريذ )إ 8 
 (وبالتالم كرازا نارهذ.1:88كو:( ال يرا لمجد هللا ): 
 (.11- 10:1( مقبذ نارهذ )رو1 
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 فالماء سبب كل بركذ وثمر وسبب القياا. الماء العذب فى األنهار واألمطار: -6
 (.1:، 0:::( + ثمار الروح )قل1:66( + )إ 11- 12:2( + )يو::81رإ)
 

 واألنهار
ينبوع الماء. فالنهر يرم  للروح ال دس، ومجر  النهر يرم  لةبن الذ  ي رسل  قملها مجر  نهره را من 

 (.4:80:الروح ال دس، واآل  هو الينبوع الذ  يلد اشبن وهنب   منه الروح ال دس )يو
 أما األمطار

ينا بأفهم النازلذ من السماء لت عرم األرن الرينيذ ثمار. والروح ال دس هو النازي من السماء من شند  
يًا ، لذلك هو الروح الم قيم )ٌ   .( 12السماو  شلينا نقن األاسال الرينيذ لن مر ونقيا رٌو

 واألمرار نوشين : 
 مطر ُمبك ِّر -أ

 لي عرم البذرا فم أوي الموسم أن تتفتح. 
 مطر متأخر -ب

 (::1:+ يو يل  1:1رمياإفم نها ذ الموسم لي سرِةع نلج المقشوي. رااإ )
 التم بها توضإ بذرا ٌياا المسيح فينا وتبدأ تتفتح، فينا الروح ال دس فم األسرار منذ المعمول ذوهكذا  عمل 

موهظل الروح  عمل فينا  .المطر الُمبك ِّروه شير لهذا العمل  وه شير لهذا المرر  ،ٌتم تمام النلج الرٌو
 المت خر.

بالتبكيت وذلك ، إذا إبتعدنا بال ريذ ليعيدنا الروح ال دس ي بتنا فم المسيح، وهواهنا لا مًا إليهالحمامة:  -0
تعول لا مًا لبيتها  (. والقمامذ0:0وسكب مقبذ هللا فم الوبنا )رو،  (4::  1+ رو 1:  84)يو والمعونذ

 مهما إبتعدت )ٌمامذ نوح، والقمام ال اال(.
يذ ولنر  وبنفأ اشسلو  فهناك أ ياء ك يرا من كل ما ٌولنا  ست دمها الكتا  الم دس لت شير  أل ياء رٌو

 أم لذ شلم ذلك. هذى مجرل بعو أم لذ. 
 

  األرقام واألعداد:
 . ( دمذ خيمذ اإاتماع )سفر ال روالم هد من التفاصيل يرام الراوع لم

  هللا الواٌد وه شير لآل  األانوم األوي.    ( 4)
   شير لةن سام بسبب ال ريذ ، لكن ااء اشبن اشانوم ال انم ليجعل اشثنين واٌدًا.    ( 7)
... األولم من موت ال ريذ    شير ) م لل األاانيم، وللروح ال دس األانوم ال الل ، ولل يامذ    ( 7)

 .وال انيذ شند المجئ ال انم وايامذ األاسال
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   شير للعالم ِخْل ذ هللا.    ( 1)
   شير للنعمذ المسئولذ.(     4)
   شير لةنسان النااص فم ٌد ذاته بدون هللا، فيس ط وهموت.    ( 8)
 (.8+4=2  شير لةنسان الكامل إذا إتقد مإ هللا ولم ينفشل شنه )    ( 2)
 وي اإسبوع الجديد .أفاليوم ال امن    شير لل يامذ العامذ والقياا األبد ذ.    ( 6)
 (أ  ال يامذ العامذ. لذلك   شير للدينونذ. 1نها ذ األراام وه تم بعد )    ( 6)
   شير للوصا ا العشر. إذًا هو   شير لكماي الترتيب اشلهم.  ( 41)
 ( إذًا هو ال ريذ فهو   شير للتعد  شلم الوصا ا.8+84هو )  ( 44)
 فم . هو  عب هللا 6× 1  شير لكماي سيالا هللا شلم  عبه =  ( 47)

 تلميذ(. :8سبط ثم  :8) كل العالم        
 ( أ  من هم خارا  عب هللا، هو رام ششيان وتمرل.8+:8هو )  ( 47)
 .[ 0، ه= 84  = =   هه  0+  84بالعبرهذ   شير شسم هللا     ( 44)

  اام ب وا إهوته، أما ٌ ايا الذ  كان  مقكومًا شليه سنذ، فالمسيح 80لذلك زال شمر ٌ ايا          
سنذ يرم  للمسيح ال ا م من  80بالموت فيرم  للمسيح الذ  مات بالشليب، لذلك ٌ ايا الذ  إمتد شمرى 

 .موات وب وا إهوته فهو يهوى نفسهبين األ
ن ال  ثين. كما  كان الكاهن إذًا   شير لكماي النعمذ فم اشنسان. فيبدأ المسيح خدمته فم س 4×0=   (71)

 اليهول  يبدأ كهنوته فم سن ال  ثين.     
 رام اليوبيل شند اليهول )= القرهذ(، وهوم ٌلوي الروح ال دس.   (41)
 اريإ المسيح الش ير الذ  لو ضاع منه خروي يذهب وراءى وه تم به. (411)
تقرروا و " إمتطوا بالروح ال دس 04+ "ااموا من موت ال ريذ" 1"+ "844اريإ المسيح الش ير " (447)

 ٌين ٌررهم المسيح.  )تفاصيل الموضوع فم م دمذ خيمذ اشاتماع بسفرال روا(.
= ٌف  الوصا ا او كماي التشرهإ اإلهم ، لذلك 84ورام    84×84×84= 8444السماء ،   (4111)

 فالم  كذ فم السماء الوي الوي وربوات ربوات . 
   84444الربوا =  
 

 المواد: 
(، :::  شير للسماء ومجدها، ومجد هللا فهو إ  شدأ، ف يل شن الجنذ "ذهب تلك األرن ايد" )تك الذهب:

 أ  أن هللا خل  آلم ليقيا ٌياا سماوهذ.
 م:فَّ تست دم كن ول بها نبيإ ونشتر  ولونها أبيو ٌين ت َش  الفضة:

 .إ ترانا المسيح بدمه وه شير لهذا فلذ الكفارا كرم  : اشارة لكفارة المسيحهم  .4
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أبيو وهم ت شفَّم لذلك ت شير لكلمذ هللا الم شفاا سبإ مرَّات أ  أنها  ولونها:  إشارة لكلمة هللا .7
(. لذلك  ست دمون أبواق فلذ لةنذار :8)م مور ذ البشر اللعيفذ ب  خر  مإ أنها مكتوبذ بل

 لةنذار.، فكلمذ هللا تست دم 
ال راا، وبهذا نفهم لماذا كانت القيةذ  د بهاالنقاسيذ التم    يَّ ب، والس سل   شير للدينونذ واساوا ال لالنحاس:  

 النقاسيذ رم  للمسيح الذ  أتم ليدين إبليأ .
   شير لجسد المسيح الذ  أخذى من ثمار األرن.، سوةِ  ، وإ   سَ او خشب السنط: 

ياته. المسحة:البخور وأطياب دهن   ت شير لعمل المسيح ٌو
ْدَرا ر يأ الكهنذ األحجار الكريمة:  ت شير لشعب هللا ال الم شند هللا ... كانت األٌجار الكرهمذ توضإ شلم ص 

 (.:::8وشلم أكتافه ، فنقن مقل مقبذ المسيح وهو  قملنا. وايل هذا شن آلم فم الجنذ )تك
ِلب شليه ر الخشب:     المجد لي عرينا ٌياا:  شير للشليب الذ  ص 
 (.4:4مل:بعول خشب طفا القديد ال ارق )رم  للموت( ) (8
لت مرارا المياا إلم شذوبذ بيد موسم )خر (: ي مرارا ٌياتنا 0:80:بال شب تقوَّ ( إ ارا للشليب الذ  ٌوَّ

 لق وا. 
م بعشا موسم )رم ا للشليب( ضر  موسم الش را )المسيح ص رتنا( ف را ماء )بالشليب ٌلَّ شل (1

(، لذلك ٌين ضر  موسم الش را مرتين بينما ااي له هللا كلم 4،  0:82الكنيسذالروح ال دس( )خر
فالمسيح   شلب مرا واٌدا. واآلن ٌتم  ( خاصمه الر .81- 4::4الش را في را منها ماء )شد

 نمتلئ من الروح ال دس نشلم ف ط ونرلب. 
بل وت تم للتركيب فم الهيكل. ولم  كن   سمإ صوت ِمْعَوي ب نم الهيكل من ٌجارا كانت ت ش ل فم الجاألحجار: 

فم الهيكل. ونقن ٌجارا الهيكل فم بيت هللا السماو . ن ش ل هنا شلم األرن، ولكن إ آإم فم السماء. 
 (.8::6+ رؤ ::0بط8+  2:4+ 81و 82:0مل8)

معنم"ليكن ك مكم م شلقًا بملح"    شير لعدم الفسال، فكانوا   ملقون اللقوم واألسماك لقفظها. وهذاالملح: 
 (.::-::81مل:(. ودليشإ أصلح مياى أرهقا بملح )4:6)كو

بيو، وه رقن. لذلك يرم  للمسيح البار الذ  أشرانا ٌياته أ  شنإ منه ال ب  وبه ٌياا الناس، لونه الدقيق: 
ياته التم أشراها لنا، ٌولت الموت الذ  فينا إ لم ٌياا. وهذا ما فعله إليشإ إذ وكان مسقواًا ألال أٌ اننا. ٌو

ي الموت إلم ٌياا )  (.68- 11:6مل:وضإ الداي  فم ال در المسموم فتقوَّ
 )تفاصيل الموضوع فم م دمذ خيمذ اشاتماع بسفر ال روا(. 

 
 الطبيعة:

 الجبال: -8
 شلوها   شير للسماوهات  ورسوخها وثباتها   شير ل بات إ مان ال د سين.  4
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ياتهم السماوهذ كما ت شير إلم المسيح نفسه  وت شير للمتمنين 4 فم  ابل ثابتا الذ  هوال ابتين فم إ مانهم ٌو
 (.10 – :18:8(. وت شير للكنيسذ السماوهذ )لا8:6+ مي ا :::الجباي )المسيح رأس الكنيسذ( )إ  رأس هذى

سفر النشيد  شرح هذا برره ذ لريفذ. تبدأ ب ن الكنيسذ أسسها المسيح لتكون سماوهذ شلم األرن إلم أن  4
 تقيا فم السماء فعً  ككنيسذ منتشرا. 

 ابل شاي أخلر   ست دم كمراع  ايدا = المسيح الراشم الشالح يرشم كنيسته فيها.جبل جلعاد = 
فالم ْر را قته اميلذ ادًا. م، ومن  قتمل بشبر تكون را قته ٌلوا أمام هللا، مازلنا فم آإم هذا العال جبل الُمْر =

 هم كنيسذ ٌاملذ لشليب مسيقها الذ  ٌمله شلم ابل الجلج ذ.
يذ  يرانيذ فم السماوهات )أي جبال ُمشعَّبة + جبال النمور  .جبل التجربة( = 0= ٌرو  رٌو

 لش ا، = ما   ساشدنا فم آإم هذا العالم ا جبل اللبان
 = التكرهأ )، تكرهأ ال لب بالكامل ) قرم =   شص الشئ )،  ورأس حرمون 

 = امذ ثلجيذ لا مًا إ ارا للبر. رأس شنير
 . جبل التجلىومن  قيا هكذا ير  المسيح فم 

جبل ( فم السماء ٌيل إ آإم وإ تجار  بل فرح أبد ، وتسبيح أبد  فم 1)ن  جبال األطيابوالنها ذ 
 (.86أ  أور ليم السماوهذ )رؤ صهيون 

 البحر: -7
(، بل  عر  وهموت إ ارا لملذات و هوات العالم 6إ ارا للعالم بما ه المالح الذ  من  شر  منه إ يرتو  )يو

 = من  قيا فم البقر   رق وهموت وموا البقر   شير للعالم الذ  يرفعنا يومًا وهن لنا فم ذي يومًا آخر. 
 األنهار:  -1

(. أو ل داشات إبليأ الذ  ي تاار بملذات هذا العالم "أشريك كل 11- 12:2للروح ال دس وتع هاته )يوت شير إمَّا 
(. ووسط :80:8هذى". وهنا   سمم الكتا  األنهار كنهر  فهو اد   شبه شرا ا هللا ولكن هم أنهار م  الشذ )رؤ

تنم فم الع " رر ف ٌاط بم نهم  فم الب البقاآإم العالم   ع هنا هللا بتع هات الروح ال دس "ألنك طٌر
 (.::1)يون 

 األمطار: -1
سب  اش ارا إليها فم رموز الروح ال دس ونليف أن األمرار اد ت عرم بكميذ كافيذ للقياا فيفرح الناس أو 

 -تست دم كع ا :
إذا زالت شن القد فت تل الفيلانات الناس لذلك ت شلم الكنيسذ  -إذا منعها هللا فتموت القياا.     -أ

 ".م دارها كنعمتك فرِةح واه األرنا لذ " إصعدها كا
 السحاب: -4

 (.6:81 قج  أ عذ الشمأ القاراذ في عرم ترطيبًا للجو إ ارا لتع هات هللا وسط التجار  )إ  4
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 عذ ونور الشمأ الم بهر فنستريإ أن ننظر للسماء، وهذا هو السبب فم  هور السقا  واللبا  أ قج   4
(، وبنفأ المنر  كان صعول المسيح إلم السماء = الوسه 84:1مل8+ 10- 16:64مإ  هور مجد هللا )خر

شن  مين اآل  = اسد المسيح يتمجد بنفأ مجد ال هوت. وهذا إ  مكن شنسان أن يراى اآلن ودإ مات، لذلك 
 (.1:8ٌجبته سقابذ )أع

 (.8:81إ + :8:8  شير لل د سين الذين يرتفعون شن األرن وهقيون فم السماوهات )شب 4
 الضباب:   -8       

هذا  جعل الرؤهذ صعبذ أو مستقيلذ. ف يل شن تجسد المسيح "ط ط  السموات ون ي وضبا  تقت راليه" 
 (. فالمسيح فم تجسدى أتم لنا بالسموات شلم األرن، لكن لون أن نر  مجدى شيانًا.:::84صم:)

 الرعود والزالزل: -2
 هذى لةنذار والع وبات والت ليب.

 البروق: -6      
 البروق هم وشول هللا فم الكتا  الم دس. هم نور إمإ ت تم وراءى األمرار )وهذى إ ارا لل يرات(. إذاً 

 الشمس: -6
 .(6::ت شير للمسيح  مأ البر )م خم

نا فم رؤهاى رأ  المسيح كالشمأ بينما رآى لانياي كالبرق )رؤ (8 (، وهذا هو 4:84+ لا8:84وهٌو
 انيات العهد الجديد والعهد ال د م فم رؤهذ مجد المسيح.الفارق  بين إمك

بِةه الشيران بالبرق )لو (: ( إذ لمإ سرهعًا ثم إنرف  بكبرها ه. ولذلك فاللذات التم  عرضها 81:84  
 الشيران لقظيذ كالبرق، أما أفراح المسيح فدا مذ كنور الشمأ.

 القمر: -41
 المسيح  مأ البر.  شير للكنيسذ التم تستمد نورها من نور 

 الكواكب: -44
 ت شير لل د سين الذين  عيشون فم السماء.

 السماء : -47
ت شير لكل ما  سمو شن األرن بملذاتها، لذلك هم إ ارا لمكان هللا ومكان ال د سين "أبانا الذ  فم السموات" + 

ن تكون ٌياا سماوهذ ف بونا (، أ  أن ٌياتنا التم نقياها  جب أ4:1:"ألن سيرتنا نقن هم فم السموات" )فم
 سماو .

 
 جسم اإلنسان:

، وفم اسم اشنسان كل شلو له شمل، وهكذا كل شلو فم اسد المسيح له الكنيسذ بجسم الرسوي  به بولأ
 (. وكما يتكامل اسم اشنسان تتكامل الكنيسذ ب شلا ها.:8كو8شمل فم الكنيسذ )
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 هو المسيح ال ا د. رأس الجسد :  (8
 (.8:8:هم ٌياا المسيح "لم القياا هم المسيح")فم الحياة:  (:
 أو فم أ  إتجاى يتجه؟ جاهات، أ  إلم أين  سير اشنسان؟تم ل اشت الرِّجل =  (1
 تم ل العمل.اليد =   (6
 (.86:0(، وهناك ٌواس مدربذ )شب1:2تم ل التميي ، تميي  التجار  )ن  = األنف  (0
 سماع صوت هللا ثم التنفيذ. األذن =   (8
 من له شن  قليظذ  سمإ صوت هللا وإ يدير شن ه أ  إ ي نفِةذ أمر هللا. العنق =  (2
( ت شير لقمرا ال جل من ال ريذ، أمَّا النقاسيذ فت شير لمن 1:6القمراء كفل ذ الرمان )ن الخدود =   (6

 (.84:80 شر  اشثم كالماء، لون إٌساس بال جل. هذا   شار له بال شرا ال ارايذ للرمان )أ 
ذ   ميِة  وهر  هللا فم أشماله فيمجدى )مت األعين  (1  (.1:0= من له العين المفتٌو
 = بالتسابيح   عبِةرون شن الفرح. اللسان والشفتين  (84
أ  مشاشرى وشواطفه وش له وتفكيرى وارارى  =  = " ا إبنم إشرنم البك". فا) ي رهد اشنسان كله ب لبهالقلب   (88

 ودرالته وداتناشه.
+  ::8أٌشاء رأفات" )فم (، "لتكن لكم86:0=   شيرون للعواطف، واد ت سمم البرن )ن  األحشاء والكبد (47

شلم الجمر الم شتعل ربط الشيران. والمعنم أنه ٌين منإ نفسه  الكبد (، لذلك ٌين وضإ طوبيا1::8كو
رم شن زواته سارا فهو كمن منإ نفسه شن الملذات، والملذات هم س ح الشيران ر يأ هذا العالم، فق
الشيران من س ٌه أ  ربره، ف صبح الشيران إ سلران له شليه. أمَّا ٌين صلم فكان هذا س ًٌا 

 (.76:6( + )مر74:42)مت  قاربه به، لذلك ااي المسيح "هذا الجنأ إ   را إإَّ بالش ا والشوم" 
إم الجسد  لشليب وآإمه، فبوبها تفتقت أْشي ن طوبيا األ  والمعنم أنه با، ت شير لآلإم الم رةاالمرارة:  (81

(، وهذا ما االه طوبيا ٌين إنفتقت شيناى "ألنك ألبتنم و فيتنم" 8:6بط8ن شفم من أمراضنا ونت ل  )
ْم وأاام موتم، ليأ إش نًا شن 82:88)طوبيا (. ون ٌ  أن السيد المسيح فتَّح أْشي ن الع مم وفتَّح أذان الش 

 هو ااء ليشفم طبيعتنا.أنه ي رهد أن  شفم األاسال ف ط، بل 
 (.6-8:0(، رااإ)ٌ 11: هو م لتش  بالرأس سواء  عر الرأس أو اللقيذ )م مورالشعر  (86
: المكان الذ  يوضإ شليه السيف وات ال تاي، فقينما    اي شن السيد المسيح "ت لد سيفك شلم الفخذ  (80

 يران.( فهذا إ ارا للشليب الذ  ٌمله الم  لص كسيف ضر  به الش1:60ف ذك" )م 
: ت ن م الدم فهم إ ارا لتن يذ اشنسان. وهللا ٌين   وي شن نفسه "فاٌص ال لو  والك لم" فهو  عري الُكلى  (84

لها كربيب  :  1:+ إ  4:80: افم "أنا الر   افيك" )خرما فم لاخلنا ودٌتياانا لوسيلذ تن يذ هو   قدِة
:6 – :1. ) 
: لمل  الرعام إستعدالًا لهلمه ثم يذهب ما هو مفيد إلم الدم ليذهب كلبن إلم ثديم األم األسنان  (82

شرضاع الرفل. وهذا شمل ال دام، فهم أسنان اسد الكنيسذ   كلون الرعام الدسم ثم ي رضعون الشعب 
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(. :و8:1كو8( )4:4بقياتهم وتعاليمهم، بعد أن صارت لهم تعاليم المسيح ٌياا   شيذ  قيونها )ن 
 ( .4: 6" )شاوايل شن المجاشات كع وبذ "أشريتكم نظافذ اإسنان

 (.1:2: لةطعام )ن الثدى  (81
 إ ارا للقياا، وهم ) ، لذلك إ  جوز  ر  الدم. الدم:  (81
 : لتنفيذ العمل واليد هم ال وا التم ت قرِةك.األصابع  (4:
 

، فهو رأس الجسد وهو الحياة، واإلبن فى وهللا إستخدم نفس األوصاف لُيعب ِّر عن عمله معنا بالفاظ نفهمها
مع 76:47)قارن مت لرو  القدسل رمزواألصابع (، 41:47تجسده قيل أن هللا "شمَّر عن ذراع ُقدسه" )إش

(. وشعر المسيح 2:78( + )أى46:77(، وكون هللا يرى ضيقتنا يقول"عين الرب على خائفيه")مز71:44لو
(. وألن الدم حياة أعطانا 41:4هو كنيسته. لذلك قيل شعره أبيض إذ أن المسيح برر كنيسته بدمه )رؤ

 المسيح دمه لنحيا فى سر اإلفخارستيا.
 

 األلوان:
 (.86:2( + )رؤ2:08( + )م 81:8ر والن اوا )إ الباألبيض = 

(، والسبب أن ال راي بيلاء رم  لطبرار، 0::11( ورااإ )مت4::2( + )خر1:81:ال ريذ )إر األسود:
هتإء  جلسون شن اليمين، والجداء سولاء رم  لل راا هتإء يذهبون شن اليسار أ  مرفوضين. وفم سفر 

مذ، ولكن فواه الول كبا  مقمرا والول ت أ، األولم إ ارا للمسيح ال روا نجد  عر الماش     رم ال ي
 الذبيح الذ  قرانا بدمه، وال انيذ الول اوهذ إ ارا للقما ذ.

( فشقذ ترامذ لونه أخلر ضار  الم الشفرا 4ٌياا. أما الفرس الرابإ األخلر )رااإ رؤ  = األخضر
 . paleوااءت الكلمذ فم اشنجلي هذ  

  للموت، فالشفرا مرن يتل  للموت.األصفر = 
 لم الفداء. األحمر =

 لون لم الفداء. القرمزى =
   شير لكل ما هو سماو . لون السماء واألزرق = + )لون سماو (إسمانجونى 

 
 :أحداث ترمز لشئ

اشذ خروا  عب هللا من مشر ولخولهم إلم كنعان، هم رم  اشذ ال  ص والقرهذ من شبول ذ  (8
 ٌياتنا ثم وصولنا إلم السماء. وفم هذى ال شذ:إبليأ ثم 

ررنا. 4  فرشون يرم  للشيران الذ  إستعبد البشرهذ فترا إلم أن أتم المسيح ٌو
 وشبور البقر األٌمر رم  للمعمول ذ )رااإ اشذ ال روا(. 4موسم هو رم  للمسيح.  4
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 والماء من الش را رم  شنسكا  الروح ال دس شلم الكنيسذ.   4والمن رم  لةف ارستيا.  4
 (  خيمذ اشاتماع رم  للمسيح )رااإ سفر ال روا(.  :      

 
 أشخاص يرمزون للمسيح:

   رأس ال لي ذ.آدم: 
   رأس ال لي ذ الجديدا. نو :

 . ودسق  بعد القكم شليه بالموت شال ٌيًا.العرهأ السماو  فم السماء ينتظر شروس واٌدا إسحق:
 العرهأ الذ  ن ي ليتعب وكان ذلك ألال ٌبيبته )الكنيسذ(، وله شروستان)اليهول واألمم(. يعقوب:
 لرهارته صار بكرًا )البكر  قشل شلم نشيبين(، ونشيب يوسف كان إثنين إفرا م ومنسم. يوسف:
 ٌرر  عبه. موسى:
م ذبيقذ نفسه.الكهنوت الدمو ، والمس هرون:  يح ادَّ

 كهنوت ال ب  وال مر. ملكى صادق: 
 الملك ومن نسله المسيح الملك. داود:

 القكيم بانم الهيكل إبن لاول. والمسيح إانوم القكمذ وبانم هيكل اسدى )الكنيسذ(. سليمان:
 بعد القكم شليه بالموت شال ٌيًا. حزقيا:

 
 األشجار :

(.فالن ل  جر ينمو مست يمًا ب  إشوااا، اذورى شمي ذ :1::8"الشدي  كالن لذ ي هو")م  النخل= (4
تمتص الماء من شم  األرن، إ ارا للمتمن الذ   قيا فم العم  فيرتو  من ماء الروح ال دس 

 مانه ٌتم الدم . ومن يرمم ا ارا ألنه يتمسك بإوهمتلئ. والبلح أٌمر والبذرا صلدا إ ارا ش مانه ال و  
الن ل بالبلح القلو المذاق، ومن  شتم متمنًا إ  شتمه المتمن أو يلعنه بل ي باركه. الن ل بقجر يرميه 

 (.1:2م ل هذا   لب، وسعف الن يل ش مذ النشرا )رؤ
 األرز= (7

   .فم طوله وطوي ٌياته اد   شير إمَّا للقياا السماوهذ الممتدا للسماء أو للكبرهاء 
  برا قته القلوا.وفم بيان لونه   شير لن اوا األبرار وهكذا 

 (.80:1( + )او82:8( + )ن :1::8رااإ )م        
 )رااإ خيمذ اشاتماع(. الذ  إ  فسد يرم  لجسد المسيحس، لذلك خشبه او  نا ف إ  سوةِ  ( السنط =1
( بعد ارإ 84:4إ ارا إمَّا لطمذ اليهول ذ أوًإ أو للكنيسذ إسرا يل هللا )قل ( الكرمة والتينة والزيتونة =6

 ش اذ هللا مإ اليهول. 
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(، ومن الكرمذ   را المسرار 80هم اسد المسيح، الذ   سر  فيها لمه ٌياا لها )يو ( الكرمة =4
 )ال مر( الذ  هو رم  الفرح، وهللا  فرح بكنيسته.

ال هت رم  الروح ال دس، وكان الروح ال دس ينسكب شلم ر يأ الكهنذ واألنبياء يتخذ منها  ( الزيتونة =8
 وملوك العهد ال د م، ولكن اآلن هو  مط الكنيسذ.

ثمرها ٌلو، بذورها ك يرا لاخل ق ي واٌد فهم ت شير لدولذ إسرا يل ساب ًا واآلن ت شير للكنيسذ ( التينة = 2
لل ريذ فالتينذ ت شير للرهاء ومقاوإت اشنسان الفا لذ ا لو أ ارت التم  قب كل أفرالها بعلهم البعو. أمَّ 

 )رااإ اشذ آلم(.بدم ذبيقذ المسيح ف ط  ستر اشنسان إ كون إإ لستر شرهه، ولكن
(، وبهذا تشبح ٌلوا فم نظر هللا، وهفرح 0:::والروح ال دس ينسكب اآلن في الكنيسذ فيعريها مقبذ )قل

 بها.
وهذى الكنيسذ  كون لها  ير له ال هتونذ، والمقبذ ت شير لها التينذ، وفرح هللا   شير له الكرمذ.إنسكا  الروح ت ش

 ٌياا )بدم المسيح(.
 وبهذا نفهم لماذا لعن المسيح التينذ إذ ااع؟ 4

 التينذ = إسرا يل ااع = إ تهم إ مان إسرا يل  
 لم  كن وات إثمار التينذ = لم  كن وات إ مان إسرا يل 

 لعنها = ألنها صلبته. واللعن هنا  عنم ارإ هللا صلته بهم ألن  كونوا  عبه ، فشاروا ب  ٌما ذ ف ربوا.
 وفى قصة إبراء إشعياء لحزقيا بوضع قرص التين، نرى المعنى اآلتى: 1

 موت المسيح. الحكم بالموت عليه = رم  للمسيح. حزقيا =
 )األراام( هوتهب وا إاام  سنة = 44 ايامذ المسيح.  شفاؤه =
 المقبذ لاخل الكنيسذ )التين( بين أفرالها، ت عرم ٌياا للكنيسذ اسد المسيح. التين =

"نقن نعلم أننا اد إنت لنا من الموت إلم القياا ألننا ن قب األخوا من إ   قب أخاى يب م فم الموت" 
 (.86:1يو8)

دهن الريب شلم الرأس النازي شلم اللقيذ" "ما أٌسن وما أٌلم أن  سكن األخوا معًا )فم مقبذ( م ل ال
 (.811)م 

 فاذا إاتمعوا فم مقبذ )تين( ينسكب الروح )زهتونذ( وه فرح هللا )كرمذ(.
 لون ششيرى كالدم المبذوي ألال المسيح )الشهداء(.( الرمان = 6

ها إ ارا لقمرا أمَّا من ال ارا نقاس إ ارا لبرولا المشاشر، وهذا شن ال راا. فل ذ الرمانذ بلون ششير 
 (.1:6ال جل من ال ريذ لذلك  به العرهأ شروسه بفل ذ الرمان ولم    ل رمان ف ط )ن 

: هللا يرهدنا أن نمي  بين ال ير والشر. ولكنه لم يرل أن آلم  عري الشر، فهو (  شجرة معرفة الخير والشر6
للنور مإ الظلمذ. إذًا فم هذا  إذا شرفه سي تارى بسبب ضعف اسدى، والشر  لمذ، وهللا نور. وإ  ركذ

 موت ألنه إنفشاي شن هللا، وهللا ٌياا.
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(، وكان معروضًا شلم آلم أن   كل ::2هم اشتقال بالمسيح، والمسيح هو القياا )رؤ( شجرة الحياة = 41
ل   جرا منها وهقيا لطبد، فا) ااي له من كل  جر الجنذ ت كل، إإ  جرا معرفذ ال ير والشر، ولكنه فلَّ

 معرفذ ال ير والشر شن  جرا القياا فمات. وتجسد المسيح ليتقد بنا ثانيذ في عرينا ٌياا.
 (.:إ ارا لجسد المسيح )ن ( التفا  = 44

 = فرح  عْدنهم انذ أو ٌد  ذ مملوءا من كل ال يرات. ودسم  جنة عْدن
إنفشاي. ولما إنفشل أاام ه وب  والمعنم أن هللا خل  اشنسان فم العالم ليفرح شلم أن  كون فم  ركذ مع

وهو كلمذ هللا ووشدى ب ن هناك نسل للمرأا سيسق  رأس القيذ أما  هللا م ك بسيف نار  م ت لِةب )هو ٌكم هللا
(، ليمنإ آلم من األكل من  جرا القياا. وهذا من  شير ترابا فت كله القيذ وهذا معنم أن السيف مت لب

م وهو مشوَّى بال ريذ شلم رااء الفداء ، وهذا الم ك هو  اهد شلم هذى  عنم شدم رقبذ هللا أن  قيا آل
 المراٌم اشلهيذ.

 
 الحيوانات: 

(، وبال ريذ ت يَّر الوضإ ول عنت األرن 1- 4:1+ م 1:8:هللا خل  آلم وله سلران شليها اميعها )تك
و  لموهذ بل ٌيوانات أليفذ، ولكن بل ت يَّرت طبيعذ ال لي ذ، ودنعكأ هذا شلم القيوانات. فا) لم   ل  ٌو

ْب،  اام اشنسان شلم أخيه واتله ودنعكأ هذا شلم القيوان. وشكأ هذا رأيناى مإ األسول ولانياي فم الج 
ي إلم بركذ ألنعكأ هذا شلم من ٌوله.   وال عبان مإ األنبا برسوم العرهان. فاشنسان لو تقوَّ

شيته ودفتراسه  بهه الكتا  4األسد:   (.1:0بط8بالشيران )( فم ٌو
فم الكتا  فم باألسد السيد المسيح  ولفاشه شن شرهنه وأ باله تم تشبيه والعكأ ففم اوته (7

 (. 0:0)رؤ لفاشه شن  عبه
 (.1:81:بن ره السولاء  به به ال راا )أر النمر:

تجتر و لفها مش وق ت شير لةنسان الراهر الذ  يرلل ك م هللا الذ  ي ن م، والظلف  الحيوانات الطاهرة:
 المش وق   شير للجسد المشلو  بشهواته.

 لل ريذ بعد ان يتو .مهما نظفوى  عول لل اذورات إ ارا شرتدال ال اطئ  الحيوانات النجسة:  خنزير:
 (.88)إ (، رااإ ب يذ الموضوع فم::::بط:) عول إلم ايئه م ل ال اطئ الم رتد الكلب: 

والمسيح هو الفارس الذ  خرا قالبًا ولكم   لب    ست دم فم القرو  ٌين يركبه أو   ولى فارس،الحصان: 
من  (. ولكن1:8+ ن 4::)رؤوهبررى بدمه بيو رم ا لبر من   ولى المسيح أ، ولكن الفرس هنا  كون 

 . (1: 0رإمإ زواذ صد  ه هذا ) هو  شير لمن   ون صد  ه ناٌيذ أخر  
( الذين طلبهم المسيح يوم أٌد الشعانين ثم إستعمل الجق . فالقمار   شير 8 األتان وجحش إبن األتان:

 لليهول الذين كانوا تقت ايالا هللا من ابل. والجق    شير لطمم الذين لم  عرفوا هللا من ابل. 
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واريإ ال راي   شير للكنيسذ. وال راي تتبإ راشيها الشالح   شير بلونه األبيو للمتمن البار.  الخروف:
 (.1:+ م   84لا مًا وتعري صوته )يو

   شير بلونه األسول لل اطئ. الماعز:
واء(. ولكنه   شير للقكمذ فالقيذ تقتمم فم الش ر كما   تبئ المتمن  الثعبان:   شير لل بل )خداع آلم ٌو

لت يير الدها. إ ارا للمسيقم المتمن الذ  يدخل من البا  فم المسيح. والقيذ تدخل من مكان ضي  
 (.:8::اللي  لي  يِةر  كله )رو

 ستسلم هو والشاا للذبح لون م اومذ، فاختار الكتا  هذا الل ب للمسيح الذبيح "كشاا تساق إلم  الحمل:
هها فلم  فتح فاى" )إ   (.2:01الذبح وكنعجذ صامتذ أمام اازِة

شيذ واشفتراس .  شيرواالدب والذئب =   للٌو
ومن المعروي أن ال علب  سير وراء األسد، لي كل من ب ا ا    شير للمكر والدهاء وال رف . الثعلب =

( ، فيكون ال علب هو 1:  0بط8الفرهسذ التم إلتهمها األسد . فاذا كان األسد يرم  للشيران )األسد ال ا ر 
ينما نسمإ فم النبوات كل إنسان  رهر   ولى الشيران ليذي اشنسان الذ   أس ره الشيران فم ال ريذ . ٌو

أن ال عالب ستلتهم أٌد فهذا  عنم ال را  التام لهذا الش ص ، فاألسد يلتهم معظم الفرهسذ وهلتهم ال عالب 
 ب يتها .
بهت مقبذ المسيح "برنه شاا أبيو" )ن  الفيل : ( أ  مقبته 6:0ٌين  موت   خذون منه العاا، لذلك   
 شل لقد الموت. ن يه ت

 
  الطيور والزواحف والسمك:

الريور كالقمام واليمام ت سمم طاهرا، أمَّا القدأا وما  ابهها فت شير لل راا األ رار فهم    بلون شلم النتانذ 
 فالقدأا ت كل الج ل الميتذ.

 simplicity   =  single hearted شير للبساطذ وتترام  الحمام:
بكل ال لب )، والبقل شن هللا ف ط وشن مجدى. فالذ   فعل هذا  كون اسدى كله  إذًا البساطذ هم اشتجاى

 (. وهكذا القمام مهما طار ودبتعد  عول إلم بيته )كالقمام ال اال ، ٌمامذ نوح(.4:::نيِةرًا )مت
ر العالم  قيا منفرلًا،    نم بشوت ٌ هن. ولذلك تشبه الكنيسذ باليمامذ، فهم تقيا م نع لذ شن  رو اليمام: 

 (.:::ت سبِةح هللا ٌ هنذ شلم خرا اها )ن 
 تسعم شلم برنها، تسف الترا  وت كله إ ارا لمن  قيا ساشيًا وراء  هوات العالم. الزواحف:
و بالتالم ل روا ٌياا من الموت ، لذلك إ بد أ قيا فم المياى، لذلك  شير لواول ٌياا وسط الموت السمك: 

 ن  عريه ٌيذ أي كل وإ  مكن ن  عرم األ  سمكذ إبنه لأ
 ن  عرم بها ٌياا( بل كلمذ سمكذ بال بريذ أ)التجربذ التم نظنها للموت وهللا   شد 
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هم القروي األولم من    إ سوسط خرهستوسط ثيئوسط إيوسط سوتير وترامتها  سوع   ) إ/خ/ث/ي/س(
إ ارا للمتمن الذ   قيا فم العالم  اشور تقميهالمسيح ابن هللا الم لص . والسمك الراهر هو الذ  له 

ألن له ٌما ذ من وسا ط النعمذ، بل  سير ضد تيار العالم م ست دمًا وسا ط النعمذ التم  ،)البقر( وإ  موت
 األوا ل . ت شير لها ال شانف. ولكل ذلك كانت السمكذ رم ا للمسيقيين

ر هللا لنا رحمته  الطيور فمثال : إستخدم الكتاب لذلك بعض وعنايته ولكى ُيصو ِّ
فمإ أنها تترك بيلها بعد أن تلعه فيتعرن للدوس والفسال، إإ أن هللا  قميه ٌتم  ف أ النعامة: 

(. لذلك نلإ بيو النعام فم الكنا أ لنذكر رشا ذ هللا لنا ، وأنه ٌتم إن نسيت األم 81 –81:11)أ 
 رضيعها فهو إ ينسانا.

من الريور الش يرا ألنها ت را بلون أبيو في اي منها وهو  ٌين  ف أ بيله يهر  األ  واألمالغراب: 
لونه أسول. وهللا  عولها كيف؟  جعلها ت را مالا ل اذ من فمها لها را قذ نفَّاذا ااذبذ للقشرات التم ت تم 

وتلتش  بالمالا الل اذ فيت ذ  الرا ر الش ير شليها إلم أن يت ير لونه لطسول فتعول إليه أمه وابوى 
 (.1:862عرم للبها م طعامها ولفراخ ال ربان التم تشرخ" )م "الم  

: له صفذ ٌلوا فهو  رير شاليًا ادًا ٌامً  أفراخه شلم اناٌيه ثم ين ي بسرشذ تاركًا أفراخه، فتظل النسر
تقاوي الريران إلم أن تتعب فيتل فها شلم اناٌيه المفرولتين وهكذا مرَّات شديدا ٌتم   علمها الريران. وهذا 

 اوهات "ٌملتكم شلم أانقذيا فم السمن نرير ونقأما  عمله هللا معنا لي علمنا من خ ي أٌداب القياا 
 (.6:81)خرالنسور"

 ن  جمإ اوإلى كما تجمإ الداااذ أفراخها تقت اناٌيها    أفالمسيح يول  (12: 1:مت )رااإ الدجاجة = 
  

 األعداد واألرقام الكثيرة واألسماء :
ون رأ أسماء إ ندر  شنها  يئًا اد   شيبنا الملل ونقن ن رأ األشدال الك يرا فم سفر العدل أو سفر ش را،  

 ... ولكن لننتبه:
ضاع خروي من الما ذ ( هذا من المع   لنا ادًا. فاألشدال ت شير ألن هللا  عري اريعه واٌدًا واٌدًا ولو 8

( للسمك الذ  إصرالى الت ميذ من 801)األسماك  شدل خروي ذهب لي فت  شنه وه عيدى. وهذا معنم ذكر
  (.8:ينذ أ  الم بولين شند هللا )يوالجانب األ من للسف

(، وهذى األسماء كتبها هللا 88:1( واألسماء ت شير ألن هللا  عرفنا وهعري أسما نا وشنوان كل واٌد منَّا )أع:
فم سفر القياا األبد ذ يوم معموليتنا أو يوم إ ماننا لمن آمن كبيرًا. ومن   لب لن   مقم إسمه من سفر 

 (.0:1القياا )رؤ
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 يغلب: من
هللا خل  العالم لنقيا به )أكل و ر  ... ألخ(. ولكن من تقوي العالم شندى إلم هدي بل إله له ، فهذا  هو 

إلم هدي شندى  إستعمل العالم لون أن يتقوي من قلبه العالم وه مقم إسمه من سفر القياا األبد ذ. ومن
مةِ  هذا العالم ، ألن اسلقته التم    ر  بها اشنسان ليس ره هي ملذات هذا  م الشيران ر يأَ  لب. ولذلك س 

 العالم.... لكن شلم أن  سجد للشيران "أشريك كل هذى لكن خْر وأسجد لم".
 التعداد:
 ضر  هللا الشعب بالوب . فلماذا؟ لاول الشعب مر موسم أن   ِعدَّ الشعب، ولمَّا شدَّ هللا أ 
نفسًا وهاهم اآلن  24رهد أن ي بارك. لخلوا مشر ٌتم  عري الشعب بركذ هللا ٌين ي هللا أمر بالتعدال (8

بالم يين، هذا مفهوم البركذ ... هللا فم وسرنا .. إذًا هناك بركذ. أمَّا اللعنذ فهم شدم واول هللا بسبب 
 قلبه شلم ال ريذ فيدخل إبليأ وهدمر كل  ئ. فا) هو الذ   قمينا منه. 

ْد الشعب ليتفاخر ب وته، وهللا أ هر له أنه بوب  واٌد   مكن أن يهلك كل ن يرهد أن   عِة لكن لاول كا (7
(. لكن لاول فم 84:862وهذا معنم "إ   سر ب وا ال يل وإ يرضم بساام الرال" )م  الشعب.

 (.8:81إستنارته ااي "أٌبك  ار   ا اوتم" )م 
  

 األمراض:
ولخل المرن والموت إلم اشنسان بسبب ال ريذ "أنا إخترفت لم هللا خل  اشنسان كامً  صقيقًا،  

 اليذ الموت" )ال داس ال رب ور (.
 . (81:   شير لل ريذ )رااإ إالبرص
إ ارا لعدم رؤهذ هللا وشدم رؤهذ الق . لذلك ضر  هللا  اوي الررسوسم بالعمم ألنه وهو لارس  العمى:

  ذا فعل بولأ نفسه مإ بار  شوع الساٌر. والعمم أنواع:للشرهعذ لم ير  فيها المسيح ولم  عرفه وهك
 (. وهكذا يولد كل البشر ثم بالمعمول ذ تقدب اشستنارا .1كالمولول أشمم )يو عمى كامل: (أ
وهذى ٌدثت مرتين، فم ٌالثذ لوط. واي  أرام مإ إليشإ.  عدم تطابق اإلدراك مع ما يراه اإلنسان: ( 

 م وإ  فهم تشرفاته.واشنسان المال  ير  اشنسان الرٌو
فالسيد المسيح ٌين  فم أشمم ذات مرا س له أتر ؟، ااي أر   يرى وعقله بال ذاكرة قد سجلت شيئا : (ت

الناس ك  جار، فهو لم ير  من ابل إ ناس وإ أ جار ، ولما وضإ السيد يدى ثانيذ مط ذاكرته، فشار 
    ارن بين ما رآى وما هو م سجَّل شندى ف لرك ما يراى.

ي الصمم: م. شدم سماع صوت هللا أوتميي ىًا شدم السماع، ورٌو "وال راي تتبعه إنها تعري  هو صمم رٌو
 .( 1، :+ رؤ  6: 84" + "من له اذن للسمإ فليسمإ ما   وله الروح للكنا أ"  )يوصوته

 شدم ال درا شلم الك م. كما ٌدب مإ زكرها إذ لم   سبِةح هللا ودنقشر فم مشكلته.الخرس: 
 الجنون واألمران النفسيذ لخلت أ لًا بسبب ال ريذ.  الجنون:
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واألمران النفسيذ بدأت مإ آلم. فنراى  قتمم بامرأته وهتهمها ب نها السبب وهذى ليست  جاشذ. ثم نر  
أمران نفسيذ واضقذ فم اايين كالشي وفرهنيا، فهو يتشوَّر أن هناك من سي تله وليأ هناك من م لوق 

 أمه، ثم لخل ال ل  وال وي واشضررا  والكراهيذ والق ن. سواى مإ أباى و 
 والجنون هو إت اذ ارار خاطئ. وهذا ارار كل إنسان    رئ وهو  عري أن الموت نتيجذ ٌتميذ لل ريذ.

  شفاء أعمى مجنون أخرس:
م: المجنون أخذ ارارًا بال ريذ، وال ريذ أضاشت ن اوا البه   الشياطين فعلت فيه هذا، والمعنم الرٌو

ينما  فاى  فقدب له شمم إذ صار إ ير  هللا. ومن إ ير  هللا إ  فرح به وبالتالم إ   سبقه )خرس(. ٌو
د موسم التم أصابها البرص ثم المسيح، رأ  المسيح فانفكت ش دا لسانه أ  سبَّح. وهذا ما أ ارت إليه ي

فيت، فهذا إ ارا للمسيح الذ  ٌمل خرا انا ليشفينا. وششا موسم التم تقولت إلم ثعبان هم اوا هللا أ     
 إبن هللا الذ  صار القيذ النقاسيذ التم تشفم طبيعذ البشر الساارذ.  

 الموت: 
وهللا ٌين  منإ  الموت = الخطية،: "ال ريذ تنتج موتًا" فشار هناك معادلة فى الكتاب المقدس تقول

م مسذ الميِةت ودَإ تنجَّأ اشنسان، كان   شد أإ نت مأ مإ ال ريذ. والمرأا ٌين تلد تتنجأ، فمولولها 
مقكوم شليه بالموت   ن كل بنم آلم. وفم كنيستنا إ تتناوي المرأا من اسد الر  ولمه ٌتم يوم معمول ذ 

وكان الدم والماء  لها، ففم المعمول ذ يناي القياا، ٌياا المسيح. وبهذا يترهر وتترهر هم فتتناوي.طف
 للترهير. إ ارا لدم المسيح وللمعمول ذ.

 : العبودية
ارعًا خل  هللا اشنسان ٌرًا وه رهدى هكذا، لكن وضإ هللا  رهعذ العبد الذ   ستعبدى اآلخرون إذا لم  سترإ 

ليون. وكان هذا ٌتم السنذ السابعذ في قررى سيدى. وكان هللا   شد بهذا أن  شرح أن  لفإ ماشليه من
اشنسان العاا  شن سدال ثمن خرا اى هو م ستعبد ٌتم   تم يوم الفداء، ٌين إستراح هللا فم اليوم السابإ 

 بالشليب الذ  أشال فيه القرهذ للبشر.
كور  الذ  ٌررهم رم ًا عبول ذ نا ئذ شن ال ريذ . وكان وبنفأ المفهوم  سمح هللا بالسبم ليشرح أن ال 

 .للمسيح 
مته ...  وكان المرن والموت والعبول ذ نتا ج وش وبات لل ريذ ... ولكن هللا بٌر

 ."ٌولت لم الع وبذ خ صًا"  هللا يحول العقوبة لخالص
د األبد . ولذلك أطل  الكتا  لف  صار الموت:* شلم الجسد  ال يمذ الرره  للسماء لنلبأ الجسد الم َمجَّ

د ااي شنه4:: 2القالم الذ  سكنت فيه ال ريذ )رو ( كما كانوا  جولون 8:0كو:)بناء  (. والجسد الم َمجَّ
 الهيكل ال ابت.فم البرهذ ومعهم خيمذ اشاتماع، ولما وصلوا ألرن الميعال ٌلُّوا ال يمذ وبنوا 

(. 8:6بط8وهللا الذ  ٌوي الع وبذ خ صًا : فكان المرن طره ذ لل  ص .. كيف ؟ للتن يذ ) المرض:*
( لع ا المرن     8ل د صار المرن وسيلذ ولواء فيه  فاء . وكما ان هناك نوشين من الدواء :       



 مقدمة عامة لألناجيل )الرموز في الكتاب المقدس(

 

 
82 

ولم وهكذا است دمها بولأ الرره ذ األ( للواا ذ من المرن كالترعيم م   . واستعمل هللا مإ أيو  :
( . وهذا ما :8كو :( . واستعمل هللا الرره ذ ال انيذ مإ بولأ الرسوي )0كو8الرسوي مإ زانم كورن وس )

 . ربطتنى بكل األدوية المؤدية للخالصال ره ور    اشدى ال داس 
الشيران اشنسان. ولكن كان ( فاستعبد 4::  1نتيجذ ال ريذ أسلمت ال لي ذ للباطل )رو*العبودية: 

سنذ للعبول ذ فم بابل لعبالتهم األوثان  24الشيران هنا ك لاا ت ليب . ولنفهم هذا أسلم هللا  عبه يهوذا لمدا 
( لتر  كيف أن بولأ الرسوي 0:  0كو8، شالوا بعدها واد تقرروا تماما من شبالا األوثان . ورااإ أ لا )

 نم كورن وس .إست دم الشيران ك لاا لت ليب زا
 

 : الوظائف
: رم  للمسيح الملك. وكان ملوك اليهول  قكمون بقسب الناموس، فو يفذ ملك هم تكليف إلهم ملك

 للتدبير. والمسيح  ملك شلينا ٌين نقاوي بجد ذ تنفيذ أوامر هللا. 
يذ.قائد حربى  : المسيح اا د لنا فم ٌروبنا الرٌو

اا د مئذ  رهر. بل كلهم صالقين، أاشد كل من ذ ِكروا فم العهد : لم نسمإ فم العهد الجديد شن قائد مئة
( فيكون اا د المئذ الق ي م رم ًا لمسيقنا الذ  ب  844الجديد. فاذا كان اريإ المسيح الش ير  م له رام )

 خريذ وه ولنا.
م ذبيقذ نفسه.كاهن م ذبا ح. رم ًا للمسيح الذ  ادَّ  :    دِة
سيح الراشم الشالح. وكان معظم الذين أرسلهم هللا فم العهد ال د م رشاا. ألن : يرشم خرافه رم ًا للمراعى

 الراشم يرشم اريإ هو أصً  فم القظيرا رم ًا لليهول الذين كانوا  عرفون هللا. 
: رم ًا ل دام العهد الجديد )كالت ميذ كانوا فعً  صيال  سمك + هذا معنم نبوا ٌ اياي النبم  صياد السمك

 (. هتإء كان شملهم الكرازا وسط العالم الوثنم )األمم(. والبقر رم  للعالم. 62:84ٌ 
 (   بر الشعب ب را اهم ليتوبوا.8النبم شمله:  :نبى

 (    برهم بالمسيح اآلتم الذ  فيه ال فران الق ي م.:              
 

  الحروب:
( 1:- ::88اآل ات )اوكاتب سفر ال لاا ل َّص سفرى، بل ل َّص موضوع القرو  كله فم  

ين  لي  بهم  ومل ص ماااله أن الشعب ٌين أقا  هللا أرسل شليهم  عو  من ٌولهم ت قاربهم لتتلبهم. ٌو
األمر ي رسل لهم الاا لي لشوهم. وه وي أنه ترك بعو الوثنيين ألنه  علم ششيان  عبه لذلك ترك هتإء 

 أوإلى.ليتلبوا  عبه. وبنفأ الفكر ترك هللا الشيران ليتل  
يذ:   والقرو  أنواع وكلها ت شير للقرو  الرٌو
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ٌرو  إ   قار  فيها اشنسان بل   قاربها هللا ألال اشنسان "الر     اتل شنكم وأنتم تشمتون"  (8
دى "اد 86:66)خر ( + س وط أسوار أرهقا بالدوران ٌولها. وهذا رم  لما ٌدب بالشليب. هو ٌار  ٌو

د  ومن الشعو   (.1:41  لم  كن معم أٌد" )إ ل ست المعشرا ٌو
ٌرو     بر فيها اشنسان كيف   قار ، بل   عريه خرذ ٌربيذ، أم لذ: "شا " )المرا ال انيذ( + ٌر   (:

 (.0:- 0:::صم:لاول مإ الفلسرينيين )
 (.84:0صم:+  86:1صم:+  0::صم:الر  اا د فم القرو  ) (1
وأرسل شليه أممًا ك يرا ف اي يهو افاط يهو افاط رال بار صنإ إص ٌات ك يرا، فاقتا  الشيران  (6

وصلم ). وهللا   وي له إ ت ف، ف ط سبقوا وصلوا. وفم الشباح وادوا ايو  األشداء أمواتًا، 
  (.14- 4::8أ :وأخذوا  قولون ال نا م لمدا ث ثذ أ ام )

 وبهذا نفهم معنى الحسد:
فكل نعمذ نقشل شليها بسبب ص ٌنا )ص ح يهو افاط(  قسدنا الشيران شليها وه ير ضدنا ٌربا. لذلك 

ن شلم "كل ٌسد وكل تجربذ وكل اوا العدو..."، والمسيح شلمنا أن ن شلم "إ تدخلنا فم تجربذ. لكن إذا سمح 
ي ال نا م(. ولنر  ماذا ٌدب فم تجربذ هللا بالتجربذ فهذا سيعول شلينا ب نا م ك يرا ) ث ثذ أ ام والشعب   قوِة

يذ.86:6وراإ  سوع ب وا الروح" )لومسيح شلم الجبل إذ قلب الشيران "ال (، فا)  سمح بالتجربذ لفا دتنا الرٌو
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 عودة للفهرس األيقونة القبطية

 

 األيقونة القبطية
ألحد أباء دير األنبا بوال عن كتاب  

 
م العر  كان الملك الرومانم شند الوسه شلم العر  يرسمون له صورته شل -المسيح الملك على العرش :

ها فم موكب فم وتوزع شلم كل أنقاء المملكذ لي دموا لها اشٌترام والب ور وهوضإ ٌولها ال هور وهتم التقرك ب
لورى فمن   دم ذ. وتم ل ٌلورا رم ها للملك وتم ل   شيذ اشمبراطو أثناء اشٌتفاإت والمناسبات السياسي ر ٌو

م الق ي م السرمد  ، لها اشٌترام فهو   دمه للملك. وَقيََّر المسيقيين صورا الملك ال منم إلم المسيح فهو ملكه
 ودذا شملوا ميداليذ وضعوا شلم أٌد أواهها المسيح وشلم اآلخر الملك ال منم فهو وكيله.

ترم  للكنيسذ. -سفينة :ال  
يرم  إلم اماي الفرلوس أللوانه. -: الطاووس  

لم المسيح. -:العنب أو الكرمة   
خلوع األمم. -: سجودالمجوس  

 لإ لبعدين ف ط إ ترسم ب بعال ث ثيذ فهذا  عريها تجسيم )فنقن ما زلنا شلم األرن( ولكنها ت -: األيقونة
 )فنقن نقيا باش مان والرااء(.

فترسم العذراء مإ إيليا النبم مإ ماراراأ... فم أ  ونذ واٌدا. -:األيقونة ال تعترف بالزمن   
اروبيم وشمل فهذى لمنإ شبالا األصنام . ولكن هللا أمر برسومات ك -:األيقونات ليست ضد الوصية الثانية 

 كاروبيم وشمل ٌيذ نقاسيذ. 
من  إكرام لشاٌبها وليأ لها.  وكم من معج ات ٌدثت هم لرس ناط  لمن إ   رأ ودكرامها -: األيقونات
 األ  ونات.

اءا فتكون ليست بقسب المنر  العال  فم الفن فليأ هناك مشدر خارام لةض -:اإلضاءة فى األيقونة 
 الظ ي شلم الجانب اآلخر ، بل اشضاءا تنبإ من واه المسيح أو العذراء م   وتنير ما ٌولها.

يات وأصو  –له أو يذ فم بعو الكنا أ  -فنان  هو -:رسام األيقونة  ي الفن هو لارس للع يدا والرٌو
يا في –المسيقم واواشدى  م له الروح ال دس بالفكرا فتكون متثرا رٌو من  شاهدها .... هو إنسان  شلم ليٌو

ته بل  كتب تقتها رسمت بيد ف ن فشاٌب الفكرا هو الر  وح ال دس.لذلك فالفنان إ يواإ شلم لٌو  
شجرا.." اآلن اد وضعت الف س شلم أصل الم األمذ اليهول ذ ، فهو ال ا ل "ه -:شجرة مقطوعة وراء المعمدان 

(.84:  1)مت  
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 أيقونة العذراء حاملة الطفل يسوع
 

 تشير إلم إتقال الربيعتين )هذا ما ٌدب فم برن العذراء(. = أيقونة التجسد 

 رم  للروح ال دس الذ  ٌل شليها. = الحمامة 

 روا هذى األإم. حزن فى عينيهاال  بسبب األإم التم سي اسي منها إبنها. وألن البشر لن   َ دِة

 الكنيسذ تقمل ال  ص لاخلها. = العذراء تحمل المسيح المخلص 

 لوام بتوليتها ابل وأثناء وبعد الوإلا. = نجمتين أو ثالث على مالبسها أو كتفيها 

  فهم صارت سماء ثانيذ اسدانيذ. = نجوم كثيرة على ثوبها األزرق 

  فهو أزلم اد م األ ام.للطفل يسوع كأنه شيخ وله شعر أبيض بعو األ  ونات تشير = 

 المسيح سماو  ب  خريذ. لذلك  ست دم = و شير للذهب الذ  ب   وا ب  = اللون األصفر أو الذهبى
 اللون األصفر والذهبم فم أ  ونذ ال يامذ.

  يرفو أن يت وا من أرملذ أخيه ) سمم م لوع النعل(، فبقسب الشرهعذ  الذ  =الصندل المفكوك
يت وا األخ من أرملذ أخيه وهسدل ما شلم أخيه ليرل له ميراثه المرهون.  وهكون اشبن األوي المولول منه 
من أرملذ أخيه منسوبا للمتوفم، أما اشبن ال انم ينسب له هو. وكان شليه أن  فك ميراب األخ المتوفم 
ٌتم إ  ليإ ميراب المتوفم وبهذا  كون فال ا للمتوفم أ  مسدلا لما شليه.  وأ لا  ليعرم فرصذ 
ألخيه المتوفم فربما  كون النسل المنسو  للمتوفم   تم منه المسيح المنتظر . وهكون برفله هذا اد 

لولم األوي أ  ٌرم المتوفم من فرصذ أن  كون أبا للمسيح . وهذا ما ٌدب مإ راشوب وبوش  فبرفو ا
الذ   فك رهن زوا راشوب ، ت واها بوش  وفك الرهن وصار أبا للمسيح . ولكن بتجسد المسيح ما 

راشوب(. فالشندي المفكوك فم رال +   84 – 1:  0:شدنا ننتظر مسيقا آخر وفال ا آخر. )تل
ولدا اد  كون المسيح المسيح  شير شنتهاء هذى الشرهعذ بمجئ المسيح فما شالت أ  إمرأا تت وا لتنجب 

. 

  الشندي لندوس به أ واك ال ريذ )الشوك  هر بعد ال ريذ( فهو ٌما ذ من الشوك  =الصندل المربوط
إ ارا ألن المسيح  ابهنا فم كل  ئ ما خ  ال ريذ. والشندي من الجلد وهذا م خوذ من ذبيقذ 

فم هذا العالم ، ونقن فيه ندوس  ال ريذ( فالمسيح هو ٌمايتنا)والمسيح هو الذبيقذ التم تقررنا من 
أ  ونذ ال يامذ نجد المسيح ٌافم ال دمين ، فالسماء ب   وأ واك ال ريذ. ولذلك فم القيات والع ار 

 خريذ )ب   وك( .

 امل كل األ ياء بكلمذ ادرته )شب = الكرة فى يد المسيح  (.1:  8هو خال  الكل وضابط الكل ٌو

 أتم بالدستور اشلهم ليكون لنا ٌياا وهكون لنا أفلل. هو المعلم=  رسالة فى يد المسيح 

 مسك ٌربذ واشبذ شليها إسفنجذ كنبوا فهو تجسد ليت لم  أٌدهما  قمل صليب واآلخر  = مالكين 
 وهشلب.
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 أوي وآخر القروي اليونانيذ فالمسيح هو األلف والياء. = األلفا واألوميجا 

 

 أيقونة الميالد
  ن وي الكلمذ من السماء إلم  لمذ هذا العالم. وليرفعنا نقن إلم  =الطفل يسوع مضطجع فى مزود

 شر  نعمته لنسكن فيه.
 ترسم ك كفان فالم ول كان    للشليب. وهو َاِبَل أن ي ربط هكذا، وَاِبل أن يربط =  األقمطة

 بالشليب ليقلنا نقن من رباطات خرا انا.

 يرسم بعيدا ألنه ليأ والد الرفل. = يوسف النجار 

 يرسمون ك  ثذ مإ أن الكتا  لم يذكر شدلهم لكن هذا بقسب شدل هدا اهم ، وأ لا =   المجوس
 شير لل يامذ وألن المجوس أ اروا بسجولهم للرفل  سوع با مان األمم )المجوس رم  لكل  1فرام 

 (.1األمم( ودنت الهم من الموت إلم القياا )معنم رام 

 شير لليهول الذين سب  إن يالهم ) ولناموسه + وهشير للمسيح الذبيح. = الثور  

 ذ تقت ٌمل  = الحمار أتم يوسف النجار بالقمار لتركب العذراء شليه. ولكنه  شير لطمم الراٌز
خرا اها لون فهم . فواول ال ور والقمار فم األ  ونذ هو إ ارا ألن األمم واليهول مدشوون 

 لل  ص.

  ارا للنفوس التم تنتظر الراشم الق ي ي. لذلك نجدها فم الرسم ت تر  من  سوع ك نها إ =الخراف 
تها ب دومه وابولها له.  تعلن شن فٌر

 
اضذ لعدم إثارا ون ٌ  شموما فم األ  ونذ ال بريذ شدم تجسيم أو توضيح ألشلاء الجسم وتكون الم بأ فلف
يذ "تنظر إلم األ ياء الت ذ فهم شيون تت مل السماء ولها بشيرا رٌو م إ ت ر  وليأ الشهوات ، والعيون مفتٌو

( . والبعو يرسم أاسام ال د سين 81:  6كو:إلم التم ت ر  ، ألن التم تر  واتيذ وأما التم إ تر  ف بد ذ" )
يذ شال لرعام الجسد  يذ ومشدولين إلم السماء ونقيفذ فهم زاهدين فم اطوهلذ ونقيفذ ، طوهلذ ف امتهم الرٌو

 يرا وإ تلقك فتظهر لذلك تجد الفم ص ير وه ذون أرواٌهم. والشفاى راي ذ مسبقذ إتشتم وإ تشيح وإ تتكلم ك
من ال رم  اها كسلكذ أسنانها، ف فراح ال د سين لاخليذ إ يراها الناس ، وأفواههم  تمجد هللا )كعروس النشيد  فت

يات، وهرسم ال د سون ل1:  6ن  ا ما بعينين أما ( ، وترسم لل د سين ابهذ شرهلذ إ ارا لدوام الت مل فم الرٌو
 ذ لطمور هم األ رار كيهوذا فيرسمونه من اانب الواه فيظهر له شين واٌدا فليأ للشرهر سو  نظرا أٌال

يذ لطمور. النظرا المال ذ وليأ له نظرا رٌو
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 عودة للفهرس وتاريخ أورشليمجغرافية 

 
 جغرافية وتاريخ أورشليم -4

 ملخص تاريخ أورشليم: 
 (  )يبوس ل وهًا = يدوس(.88،  84:  81كانت أور ليم في يد اليبوسيين وكان إسمها يبوس )او (1
اربوا  عب هللا وه مهم  6بعد شبور الشعب نهر األرلن ب يالا  شوع ، امإ ملك أور ليم  (2 ملوك آخرهن ٌو

( . ولكن  شوع لم 84 شوع واعل االا رااي القر   ر ون ب رالهم أشناق هتإء الملوك ثم اتلهم )   
   خذ المدينذ. 

وضربوها بحد السيف ، وأشعلوا المدينة  وحارب بنو يهوذا أورشليم وأخذوهاأخذها اليهول أ ام ال لاا " (3
"وبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان أورشليم ، (  ولكن لم  ررلوا اليبوسيين منها 1: 8" )اوبالنار

 (. 8:: 8" )او فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين في أورشليم إلى هذا اليوم
: 80أي 8+  84: 4صم :ها مدينذ لاول )ق.م. واعلها شاصمذ له، وأسمو  8444أخذها لاول ٌوالم سنذ  (4

ين 1 (. وكان هذا بقكمذ من لاول فج رافيًا هي إ تتشل بقدول أي سبط ولكنها تتوسط كل األسباط. ٌو
اصرها ااي سكانها لداول: " ( . 4: 0صم :" )ال تدخل هنا ما لم تنزع العميان والعرجٌاربها لاول ٌو
هم مقشنذ مما  جعل من المستقيل لخولها ٌتم لو كان أهلها والم شول الس رهذ ألنهم  عتبرون أن مدينت

 شميان وشرا.
سنذ انفشلت يهوذا شن إسرا يل  14أثناء ملك لاول وسليمان. وبعد  :8 لت أور ليم شاصمذ لطسباط اله  (5

 وصارت شاصذ إسرا يل السامرا ، وأور ليم شاصمذ ليهوذا ، وبدأ ضعف أور ليم وههوذا. 
  يل وههوذا.صارت ٌرو  بين إسرا (6
 نهبها  يش  ملك مشر. (7
 (.82، 84: 8:أي :لخلها الفلسرينيون والعر  في ششر يهورام ونهبوها ) (8
 ضربها ٌ ا يل ملك أرام. (9

 نهبها يوآ  ملك إسرا يل  (11
 810مدينذ من يهوذا، لكنه س ط مإ ايشه شلم أسوار أور ليم )يوم اله  64أٌرق سنقارهب ملك أ ور  (11

 ألف(. 
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ق.م. لمر المدينذ والهيكل. واتل صدايا  014المدينذ مرتين ، وفي المرا ال انيذ سنذ أخذ نبوخذ نشر  (12
الملك وبهذا إنتهت شا لذ لاول وبدأ بعد ذلك ٌكم ال رباء ٌتم أتم المسيح إبن لاول ليملك إ شلم أور ليم 

 أرضيذ بل شلم كنيسته السماوهذ ، إ شلم أراضم ولكن شلم الو   عبه .
كمها وإا من الفرس. 014فارس سنذ خلعت لمملكذ   (13  ق.م. شلم يد كور  الملك ٌو
كمها ملوك يونانيين. 111خلعت لليونان سنذ   (14  شلم يد اشسكندر األكبر ٌو
 ٌكمها البرالسذ ملوك مشر بعد اشسكندر.  (15
 أخذها السلوكيون ملوك سورها من البرالسذ، وصارت ٌرو  بين ملوك سورها ومشر شليها.  (16
 ون مملكذ مست لذ فيها لفترا بسيرذ.أاام المكابي  (17
 ق.م. 41أخذها بومبم وضمها للدولذ الرومانيذ سنذ   (18
صارت تتبإ الدولذ الرومانيذ وه وم الرومان بتعيين ملوك لها م ل )هيرولس( أو وإا كما كان   (19

 )بي طأ(.
 م شلم يد تيرأ.24تم ت رهبها نها يًا سنذ  (21
 أخذها المسلمون وصارت مكانًا م دسًا لهم.  (21
كانت هذى فكرا شن القرو  التم تعرضت لها أور ليم ، وبعد ذلك وابل ذلك أ لا اامت ٌرو  ك يرا  (22

مِةم خرً  بالقرو  الشليبيذ، فالشليب برئ تماما من ال ا به فم ٌرو  لموهذ. وما  من ضمنها ما س 
ضافذ لما سب  كانت ت در بعشرات القرو  التم سالت فيها لماء ن ٌظه أن القرو  ٌوي وفم أور ليم باش

 ك يرا.
 

 أورشليم:
  : أساس الس م   ط   أساس اشله  اليم )اشله ساليم(   ط   نور الس م أو اشطمئنان. -إسمها 
  ملك  ملكي صادقأوي ذكر لها باسم ساليم إذ ايل ملكي صالق ملك ساليم )وهو رم  المسيح( لماذا؟ =

= ملك الس م. وهو الذي أشرم إبراهيم خب  وخمر وبارك إبراهيم. وكان كاهنا )  ملك ساليمبر ، ال
(. إذًا هكذا أرالها هللا أن تكون مكان بركذ ) سولها البر( وهقيا  عبها فم 6:- 81:  86العلي )تك

 سكن فيها أن تكون س م )ملكها ملك الس م( وكهنوتها شلم ط أ ال ب  وال مر أ  أن هللا يرهد لمن 
 له القياا األبد ذ.

   (.0: 6( + )مت :: 61وتسمم المدينذ الم دسذ )إ 
  .هي مدينذ م دسذ للمسيقيين واليهول والمسلمين 



 مقدمة عامة لألناجيل )جغرافية وتاريخ أورشليم(

 

 
89 

 0: :8هللا طلب أن    ام الهيكل فيها وهو ٌدل المكان لداول وطلب أن إ ت  دم ذبا ح خارا الهيكل )تل ،
(. واليهول فهموا هذا الك م ٌرفيًا )والقري   تل(. فا) كان   شد أن من يذهب إلم أور ليم 81، 88

شقيقذ لبعدى شنه وشن لت د م ذبيقذ فم الهيكل تشقح ش يدته لو كانت اد إنقرفت شن الع يدا ال
 الكهنذ والتعاليم الشقيقذ 

فم الهيكل. ولكن هذا الك م إ معنم له اآلن مإ وسا ل اشش م القدي ذ وواول كنا أ فم كل مكان. أما   
.  إصرارهم  شلم التنفيذ القرفم فسوي يتسبب فم ٌرو  لموهذ ليأ لها أ  لاع 

  ياا إلم مدينذ صراشات لموهذ  والعجيب أن تتقوي مدينذ أرالها هللا أن تكون مكان س م وبركذ ٌو
رو  ون اشات إ لاع  لها، وصار هناك تنااو بين إسمها ووااإ ٌالها وتاره ها. بل سماها هللا  ٌو

( والمواد هو إ ارا لنيران القرو  التم إ تعلت فيها شبر 8:  1:أرهئيل )ومعناها مواد هللا( )إ 
سان آلم الذ  خل ه هللا فم انذ وفم مجد وبس وطه إمتلكه ال مان. أو ليست هذى هم اشذ اشن

 الشيران.
 

 أورشليم من الناحية الرمزية:
   (.1: 61كما سمعنا هكذا رأينا في مدينذ ر  الجنول في مدينذ إلهنا )م 
   (.6: 64نهر سواايه تفرح مدينذ هللا م دس مساكن العلم )م 
   (.1: 12اد ايل بك أمجال  ا مدينذ هللا )م 

َسةِّ. َبالِّ اْلُمَقدَّ  َأَساُسُه فِّي اْلجِّ
يعِّ َمَساكِّنِّ َيْعُقوَب. ْن َجمِّ ْهَيْوَن َأْكَثَر مِّ بُّ َأَحبَّ َأْبَواَب صِّ  الرَّ

يَنَة هللاِّ.  َقْد قِّيَل بِّكِّ َأْمَجاٌد َيا َمدِّ
يُن َوُصوُر َمَع ُكوَش. هَذا وُ  . ُهَوَذا َفَلْسطِّ  لَِّد ُهَناَك.َأْذُكُر َرَهَب َوَبابَِّل َعارَِّفَتيَّ

ْهَيْوَن ُيَقاُل:  َي اْلَعلِّيُّ ُيَثب ُِّتَها»َولِّصِّ ْنَساُن ُولَِّد فِّيَها، َوهِّ ْنَساُن، َوهَذا اإلِّ  هَذا اإلِّ
 : ُعوبِّ بُّ َيُعدُّ فِّي كَِّتاَبةِّ الشُّ  «. َأنَّ هَذا ُولَِّد ُهَناكَ »الرَّ

انِّ فِّيكِّ »َوُمَغنُّوَن َكَعازِّفِّيَن:  كَّ  «.ُكلُّ السُّ
 

ِلد في أور ليم لتولد األمم   ....إلخ في وبابل وفلسطين)إسم رم   لمشر(  رهبوالمعنم أن المسيح و 
أور ليم في المسيح وهشير الجميإ أوإلًا ). وتشير أور ليم مدينذ هللا هي الكنيسذ. وتشير أ لا للنفأ . 

فم المسيح. وصارت تسمم إسرا يل أور ليم هم الكنيسذ التم بدأت باسرا يل ثم إتسعت لتشمل العالم كله 
: 61( أ  إسرا ل الكبيرا ادا ، فهم  ملت كل العالم . فا)  سكن فيها وهذا معنم )إ  84:  4هللا )قل
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فقال: قليل أن تكون لي عبدا إلقامة أسباط يعقوب، ورد ( أن مدينذ هللا اتسعت لتشمل كل الشعو . "4
 كون خالصي إلى أقصى األرض".محفوظي إسرائيل. فقد جعلتك نورا لألمم لت

( ونكون بهذا ن شد لتبنم أسوار الكنيسذ . وأسوار الكنيسذ ليست 04لذلك نشلي فلت بنم أسوار أور ليم )م  
 (. 0:  :أسوار شال ذ لكن هللا " هو سور من نار ٌولها " )زك

 
 أساس السالم مدينة هللا 

 فاهلل حين يملك على مكان يمأله سالم
نه إذا كانت أور ليم ترم  للنفأ البشرهذ . فنفهم أن هللا خل  اشنسان لكم  قيا أبد ًا وهقيا فم ولنفهم اآلن أ

 س م وفم فرح ، ولكن نتيجذ ال ريذ س ط اشنسان ودستعبدى الشيران. وصار هذا سبب الشراع 
يح ودستعبدها وبين ملك فالقر  الق ي يذ هم بين الشيران )شدو ال ير( الذ  إمتلك النفأ البشرهذ ابل المس    

ررنا . وهذى القر  مستمرا لآلن ، فالشيران ما زاي   و  البشر ليس رهم وهذلهم . وهذا  الس م    الذ  فدانا ٌو
نراى بشورا رم هذ إذ  ٌين لخل  شوع المنتشر إلم أرن الميعال ليقررها )رم ًا للمسيح الذ  ااء ليقرر 

( . وهم 84القر  شليه )وهذا ما فعله وهفعله إبليأ ٌتم اآلن( )    اشنسان( هاا شليه ملك أور ليم وأشلن
 ".يا شمس دومي على جبعون المعركذ التم أواف فيها  شوع الشمأ ٌتم ينتهم من ه همذ أشداءى "

واد امتلك شدو ال ير اشنسان وأذله ، وااء المسيح ليقرر اشنسان بل  عرم لةنسان سلران أن يدوس 
( وهذا ما فعله  شوع إذ اعل رااله يدوسون 81:  84ار  )رم ًا لعدو ال ير الملعون( )لوشلم القيات والع 

شلم ملك أور ليم وب يذ الملوك المتلامنين معه ، فملك أور ليم هنا رم  للشيران الذ   قار  ليستعيد كل 
 نفأ ٌررها المسيح واعل منها أرضا م دسذ له أ  م ششذ له. 

 -النقوشات المصرية:والعجيب أننا نسمع في 
 أنها كانت مكانًا م دسًا ألخناتون الذي اشتبرها م دسًا شلهه أتون )ارص الشمأ(. -1
 ق.م. وفيه تشب اللعنذ شلم أمير هذى المدينذ. 81وأوي ذكر ألور ليم في الن و  المشرهذ في ال رن  -2

 ون ٌ  فم هذى األثار المشرهذ أن المدينذ م دسذ لكن ملكها ملعون.
 

يب ٌر  إبليأ لا ما هم مقاولذ اذ  النفأ من لاخل الكنيسذ لينفرل بها لكن مازاي كل من هو مقتمم وأسال
 -18: 81مل :ب سوار أور ليم ينجو .. ومقاوإت الشيران أن  جذبنا خاراًا شن أسوارها باقراءات العالم. )

اع الشعب لي راوا إلم خارا ( وكرم  لذلك نسمإ أنه فم ٌشار أ ور ألور ليم ٌاوي ال ا د ربشاام خد11
 -أور ليم إذ ااي :

، وكلوا كل واحد من جفنته  ال تسمعوا لحزقيا. ألنه هكذا يقول ملك أشور: اعقدوا معي صلحا، واخرجوا إليَّ
وكل واحد من تينته، واشربوا كل واحد ماء بئره حتى آتي وآخذكم إلى أرض كأرضكم، أرض حنطة وخمر، 
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وعسل واحيوا وال تموتوا. وال تسمعوا لحزقيا ألنه يغركم قائال: الرب ينقذنا.  أرض خبز وكروم، أرض زيتون 
 هل أنقذ آلهة األمم كل واحد أرضه من يد ملك أشور .

ولطسف نسمإ في سفر الرؤها أن األمم سيدوسون أور ليم األرضيذ في النها ذ ٌتم   تي المسيح )رؤ 
 سما يذ.(. وكان ذلك إستعدالًا ألن تظهر أور ليم ال88

رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء  لذلك كان آخر ذكر ألور ليم في سفر الرؤها: "
  (:: 8:)رؤ من عند هللا مهيأة كعروس مزينة لرجلها" 

وذهب بي بالرو  إلى جبل عظيم عال، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من "و 
 ( وهذى هم أور ليم السما يذ                                 84: 8:" )رؤ عند هللا

 .2:: 8:: مسكن هللا مإ الناس إ يدخلها  يء نجأ )إبليأ( رؤ  أورشليم السمائية
 

 
 نحن في المسيح في السماء

 قدس األقداس
 رمز السماء

 هيكل سليمان
نحن فى المسيح وهو معنا اآلن على 

 األرض
 القدس

 الكنيسة على األرض رمز

 وقدس أقداس  قدسن ٌ  فم هيكل سليمان أنه ين سم إلم 
  شير للكنيسذ فم السماء. وقدس األقداس شير للكنيسذ اآلن شلم األرن  القدس

أور ليم السما يذ التم  قدس األقداسوما نقن فم إنتظارى لخولنا إلم  القدسواشسم القالم ألور ليم هو 
 .( 4: – 81:  4لخلها المسيح كساب  ألالنا )شب

 المسيح وأورشليم:
 لخوي المسيح إلم أور ليم ليرهر الهيكل )أٌد الشعانين( -

   شلب وه وم وهشعد من شلم ابل ال هتون )ال هت رم  للروح ال دس( -
 (6، 1: 86)زك  ابل ال هتون وسي تي شلم   -
 (82: 2( ، )رؤ 8: ::ال روي   تالنا إلم نهر )رؤ                             
 أور ليم الجديدا ليمتليء بالروح من  جدى مملوء بالروح )العذار  القكيمات(  -

  موت اشنسان العتي  وه وم الجديد وهمتليء بالروح -
 لخوي المسيح لل لب -
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 جغرافية أورشليم

-  
 ( 4خريطة رقم  ) 

 
 ادم  014:  -  104:أور ليم شن البقر   إرتفاع -( 4
َم   0مبنيذ شلم   -( 7 ت ي        أٌدهم ابل صهيون ومدينذ لاول وشليهم الهيكل وابل المرها ٌيل ا دِة

 إسق  ذبيقذ فكان رم ًا للمسيح بل وفم نفأ المكان.
سط والبقر الميت ( . أور ليم هم األرن الم دسذ وتجدها مقشورا بين بقرهن ) البقر المالح المتو  -( 7

 وهذا  عنم أن من هو خارا األرن الم دسذ فهو  عي   شر  من الماء المالح لذلك فهو  موت.
 أور ليم شاليذ شن سرح البقر وفم هذا إ ارا لسماوهذ الكنيسذ. -( 1
نر  أن خط ٌياا المسيح  ظلل شليه  ل الشليب من يوم مي لى ٌتم يوم صعولى للسماء. فهو مولول  -( 4

( ليشلب وهموت وه وم 1( وهذا  م ل خرا رأسيا. ولخل أور ليم ):( وشا  فم الناصرا )8فم    بيت لقم )
مكونا صليبا أتم المسيح  ( وهذا  م ل خرا أف يا ، ليت اطإ مإ ال ط الرأسم6وهشعد من شلم ابل ال هتون )

ساشيا إليه. ولت كيد هذا يولد فم مذول ست دم ٌيواناته للذبح ، وهرسل له الم  كذ رشاا متبدين وهتإء مهمتهم 
رشا ذ ال نم المعدا للذبح فم الهيكل فهذى الذبا ح كانت ترم  لذبيقته هو شلم الشليب ، وه دم له المجوس مرًا 

 رم ًا ألإمه وصلبه. 
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 غرافية أورشليمج

 
 

( 7خريطة رقم  )   
 

 (7) رقم للخريطة بالرجوع
 (2:: 6: مت) المشارق  من سي تي البر  مأ فالمسيح أور ليم  رق  ال هتون  ابل -

 : العالم سيدين الد ان فالمسيح يهو افاط والي ال هتون  وابل أور ليم بين -

 
 

  جهنم=  هنوم جى         إلم أو        السماوية أورشليم إلم المسيح مإ فاما 
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 عودة للفهرس جغرافية وتاريخ مصر

 

 جغرافية وتاريخ مصر  -2
يد الذ  زارى ر  المجد  سوع خارا اليهول ذ،  مشر لها مكانذ خاصذ فم الكتا  الم دس، فهم البلد الٌو

وادوا كتا  م دس طافيا  8124(. وفم شام  0::  81" )إ  مبارك شعبى مصر"   ولها وشد بالبركذ
ا شلم  شلم واه الماء وك نه  سبح إلم كنيسذ السيدا العذراء بالمعال . وكان الكتا  الم دس مفتٌو

 شذ مشر تاره يًا ؟اآل ذ التم يبارك فيها هللا  عب مشر فم سفر إ عياء.  فما هم ا

 تاريخ مصر

لارا مشر قنيذ شن  0444بدأت القلارا المشرهذ ابل المي ل به  سنذ ت رهبا وكانت هناك ث افات متعدلا. ٌو
(. وهم الذين إبتدشوا الت وهم الشمسم. وكانت مشر تن سم إلم مشر :::  2التعرهف وهكفم  هالا الكتا  )أع

ا(. )شليا وسفلم ألن الشعيد مرتفإ شن مستو  البقر وذلك لتن ي مياى العليا )الشعيد( ومشر السفلم )الدلت
د ال ررهن، وبه صارت مشر  1:44النيل من أشلم إلم أسفل( . إلم أن  هر الملك مينا نارمر سنذ  ق.م. وٌو

ق.م. وبدأ القكم اليونانم  :11لولذ واٌدا تقت ٌكم أسرات متعدلا إنتهت بمجئ اشسكندر األكبر سنذ 
 أسرا. 14وكان شدل األسرات التم ٌكمت مشر  لمشر.

 أسماء مصر

ومن هذا  EGYPT ولما ااء ال  و اليونانم تقورت إلم إ جيبتوس ومنها إلم ال تينيذ   حى كو بتا  -1
 اشسم ااء لف  ابط أو أاباط ليرل  شلم المشرهين. ٌم كو بتاح = بيت روح بتاح.

( " وبنو ٌام كو  ومشرا م وفوط..."  وهذى أسماء 4:  84كما ااءت فم الكتا  الم دس )تك مصرايم -2
 عو  وليأ أفرال فهم ترل بشورا الجمإ وليأ بشي ذ المفرل. وهكون بهذا لف  مشرا م هو مشر 
لكن بل ذ الم نم أ  َمْشَرهن = مشر ومشر  للتعبير شن مشر العليا ومشر السفلم. ولما ااء 

 إلم مشر أطل وا شليها إسم مشر.العر  

= األرن السولاء وذلك بسبب مياى الرمم. ثم أطل وا  كيمىأما المشرهون ف طل وا شلم أنفسهم إسم  -3
 أ  األرضين )العليا والسفلم( .   توا شلم أنفسهم إسم  
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وبهذا  شبح إسم مشر كلها  مشر   فتروسوأطل  فم بعو األٌيان شلم مشر العليا إسم    -4
 (.86،  81:  14+  86:  1:وهكذا كانت التسميذ فم )ٌ  وفتروس

 ( 81:  1+ أ   1:  08+  2:  14وهو بالعبرانيذ  عنم العاصفذ وهشير لكبرهاء مشر. )إ  -رهب : -5

 (7211 – 7711عصر األسرات المبكر )األولى والثانية( )
هو اشله بتاح. وشلم إسمه  أوي ملوكها الملك مينا واعل العاصمذ منف )منفيأطممفيأ( وكان معبول منف

 سميت مشر ٌم كو بتاح  .
 (7711 – 7211( )8 – 7الدولة القديمة )األسرات 

وشاصمتها ممفيأ.وأوي ملوكها زوسر صاٌب هرم س ارا المدرا. ومهندسه إ مقتب وزهرى األوي، وهذا ألهوى 
إله الرب . وأ هر ملوك األسرا الرابعذ  ونسبوا إليه شلوم المعمار واأللا  والرب. وهو شند اليونان إسكليبيوس 

 ( .044: -  444:خوفو وخفرع ومن رع. وكانت فترا بناء األهرامات فم الفترا )
 

 (7147 – 7711( )41 – 2فترة اإلنحالل األولى )األسرات 
كموا من منفيأ وطيبذ. وأ امهم ضعفت السلرذ المرك هذ وسلرذ الملك، فبدأ اشنهيار . ودست ل األ ر  اي كلو ٌو

د  بامارته وأسمم كل واٌد منهم نفسه ملكا. إلم أن  هر فم أواخر األسرا العا را أمير من طيبذ رأي أن يٌو
وتب .  مشر. وكان إسمه منتٌو

 (7141- 7184األسرة الحادية عشر )
د مشر ثانيذ. ود تهر فم هذى الدولذ اشله آمون وألمج مإ اشله رع وصار آمو  وتب الذ  ٌو ن أسسها منتٌو

 رع.
 (4261الدولة الوسطى )األسرة الثانية عشر( )حتى 

ودسمه إمنمقات ودبنه سنوسرت ال الل وهذا وصل بقملذ إلم فلسرين  88أسسها وزهر او  آلخر ملوك األسرا  
) كيم(. وخ ي هذى الفترا نجد ن و  أثرهذ لبعو األسيوهين ااءوا طلبا للرعام فم مشر، وقالبا هذى هم الفترا 

  ي فيها إبراهيم إلم مشر.التم ن
 (4421 – 4261(   )42 – 47فترة اإلنحالل الثانية )األسرات 

.  8214شال التفكك ثانيذ بعد نها ذ األسرا ال انيذ ششر فدخل الهكسوس مشر. ودستولوا شلم القكم سنذ  
للهكسوس. وكانت شاصمتهم تانيأ )صوشن(. وخ ي هذى الفترا كان أمراء طيبذ  قكمون الشعيد كنوا  

 وخ ي هذى الفترا إرتفإ يوسف.
 ( فترة اإلمبراطورية4164 - 4482(  ) 71 – 46الدولة الحديثة )األسرات 
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وطرل الهكسوس . وخ ي هذى الدولذ كان خروا اليهول  81وأوي ملوكها أٌمأ وهو أمير طيبذ وأسأ األسرا 
نم( وهذا أسأ إمبراطورهذ من الفرات إلم من مشر. ومن ملوك هذى الفترا امنقوتب )أمنوفأ بالنر  اليونا

 الجندي الرابإ فم السولان. ودبنذ أمنقوتب هم ٌتشبسوت. 

ومن أ هر ملوك هذى الفترا أمنقوتب الرابإ ، وهذا هجر طيبذ وبنم شاصمذ اديدا أسماها أخت آتون وهم تل 
العمارنذ ٌاليا فم مشر الوسرم وكانت زواته هم نفرتيتي المشهورا. وااما ك هما ب ورا لينيذ تاركين شبالا 

 وبين كهنذ آمون.  آمون وشبدوا  آتون  )ارص الشمأ اشله الواٌد( . ف ام ن اع بينه

وبينما هو مش وي باص ٌاته الدينيذ ضاشت منه فلسرين وسورها. وخلفه زوا إبنته  إخناتون،  وهذا إضرر 
لترك شبالا آتون تقت ض ط كهنذ آمون، وقير إسمه إلم توت شنخ آمون ) = آمون اميل فم القياا( وأرقم 

 را رمسيأ ال انم من األسرا التاسعذ ششرا.شلم العولا إلم طيبذ كعاصمذ. ومن أ هر ملوك هذى الفت

 (777 – 4164( )777الفتح اليونانى سنة  – 74األسرات المتأخرة )األسرة 

 وشاصمتهم  تانيأ. 74األسرة  

 وهذى كان ملوكها من أصل ليبم وشاصمتهم بوبسرأ )تل بسرا( ومنهم  يش . 77األسرة  

الكوشيون ( أاام الكو يون مملكذ مست لذ لهم وشاصمتها نباتا، ثم تمكن 6: – ::وفم أثناء ٌكم األسرات )
تم إثيوبيا(  من الت لب شلم كل الب ل  النوبذ انو  هم كو ) . وكانت أ ور  74 وأسسوا األسرةمشر ٌو

 1الكو م ودستولوا شلم طيبذ )ناٌومهم الدولذ ال وهذ فم ذلك الوات ، فجاءوا إلم مشر وه موا ملكها ترهااذ 
 :1 - 84. ) 

( ق.م. ومن ملوكها ن و وفيها إزلهرت مشر. ون و 0:0 – 441أسسها بسماتيك الملك الوطنم ) 78األسرة 
هذا هو الذ  ٌار  يهوذا واتل الملك يو يا. ومن ملوك هذى األسرا الملك هفرع وهذا ضربه نبوخذ نشر ملك 

ااي فم كبرها ه " ٌتم هللا إ  ستريإ أن ين شنم ، وااي " هذا النيل أنا صنعته "  واتل بابل وه مه، وهذا الملك 
 هفرع هذا بعد ه همته من نبوخذ نشر أٌمأ ال انم.

 . 72  األسرة وأسس ملوك الفرسق.م. ق ا مشر اي  فارس ب يالا امبي   0:0وفم سنذ  

شاول الفرس  14. وفم نها ذ أ ام األسرا اله  71 ، 76،  76وأسسوا األسرات شلم الفرس  حكام مصريينثار 
 ( ق.م. :11 – 168ق و مشر )
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َم ذبا ح للعجل أبيأ ودست بله الكهنذ كما الفرشون إذ رأوا فيه  :11ق ا اشسكنر األكبر مشر سنذ  ق.م. ، وادَّ
مرموق لل  افذ  ، وهتإء أسسوا مكتبذ اشسكندرهذ كمرك وتولى بعد اإلسكندر البطالمةمن ذا من الفرس . 

اليونانيذ. وآخر ملوك البرالمذ الملكذ كليوباترا . وفم أ امها إرتفإ نجم الرومان. وااء لها يوليوس ايشر ثم 
اولت إقرا هما لتب م شلم العر ، ولكن ااء أكتافيوس وه مها هم وأنرونيوس فم  ماركوس أنرونيوس ٌو

 فانتقرت وصارت مشر بعدها إاليما رومانيًا.ق. م. رافلا إقراء كليوباترا  14معركذ إكتيوم سنذ 

 البلدان والمقاطعات المصرية المذكورة فى الكتاب المقدس

( وكانت آسنات زواذ يوسف إبنذ كاهن 4::  64+  04،  60:  68)تك أون ( وهم 82:  14)ٌ  -آون :
(. وهم 81:  61فم )إر بيت شمسأون ، وهم العاصمذ التم ٌكم منها يوسف كر يأ للوزراء . وأون هم 

فم ضاٌيذ المررهذ وأسموها هليوبوليأ فم العشر اليونانم. وكانت مرك ا لعبالا رع إله الشمأ وكان لةله رع 
 (.4 – 8معبد ض م طوله نشف ميل ت رهبا. وكانت آون شاصمذ لمشر فم األسرات )

 ( وهم أهناسيا المدينذ بال ر  من بنم سوهف.6:  14)إ  -حانيس :

= اآلن )األاشر( . وكانت شاصمذ مشر  طيبة( وهم 80،  86:  14+ ٌ  4:: 64)إر -ن :نو أو نو آمو
 العليا، وكانت مرك  شبالا آمون فم معبد الكرنك.  نو= المدينذ العظيمذ. نو آمون= مدينذ اشله آمون[

اآلن ( هم ميت رهينذ 1 – 4،  6 – 1هم شاصمذ المملكذ ال د مذ )األسرات  -نوف أو موف أو ممفيس :
وقربها هرم وابانذ س ارا. و لت مدينذ هامذ ٌتم ااء اشسكندر وأسأ اشسكندرهذ. ومن أهميتها أن بعو 

 البرالمذ كانوا  قتفلون بتتوهجهم فيها وليأ فم اشسكندرهذ. ومن أٌجارها بنم العر  الفسراط. 

ستذ إسم فرشونم = بيت ( أو بوبسرذ وهم اآلن تل بسرا  رق ال اازه  . وفيب82:  14)ٌ  -فيبستة :
المعبولا باست )ال رذ أو تشور شلم هيئذ إمرأا لها رأس لبتا(.  وباست بالهيروقليفيذ هم ال رذ . وكانت 

 . 1:التم أسسها  يش ، و لت شاصمذ لطسرا  ::فيبستذ شاصمذ لمشر زمن األسرا 

كم من بورسعيد. وكانت  :1عد ( وهم تل الفرما ٌاليا  رق اناا السوهأ وشلم ب84،  80:  14)ٌ  -سين :
ٌشنا اوها للدفاع شن مشر. وسين معناها ٌشن. وهسميها ٌ اياي ٌشن مشر . ولكن هناك برهذ سين فم 

 سيناء ٌيل أشرم هللا المن.

 ( وهم بال ر  من الش ي األوي. وكان فم ا هرا فيلذ معبد ليهوا ومستعمرا يهول ذ.84:  1:)ٌ  -أسوان :
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هم تل الدفنذ )وهم من اليونانيذ لافنم( وت إ فم  ماي  رق الدلتا )ما بين  -:تحفنحيس أو تحفنيس 
سنذ. وهم أار   844اشسماشيليذ وبورسعيد( . وبناها ترهااذ الملك النوبم ، و لت مدينذ مهمذ لمدا ت ر  من 

بنو إسرا يل  ( بال ر  من البقر األٌمر ون ي فيها::  86)خر بعل صفون مدينذ ٌشينذ لفلسرين. وهم قالبا 
 ابل شبور البقر األٌمر.

تم أسوان. ول د واد  -فتروس : هو إسم شبر   رل  شلم أرن الجنو  أو مشر العليا من انو  منف ٌو
دون  فت ر ب نه صار ملكا شلم مشر وفتروس وكو .  فم الن و  األ ورهذ أن الملك أسٌر

له ست . وهم صان القجر  رق الدلتا ٌاليا. ( ودسمها باليونانيذ تانيأ ، م ر اش:::  81)شدل -صوعن : 
شنوها ليراابوا الهجمات  :8السالسذ. وكانت العاصمذ من أوي األسرا اله   واد وادت من ششر األسرا ٌو

اآلتيذ من الشرق. وهم المدينذ التم تمت فيها المفاوضات بين موسم النبم وفرشون، وذلك ألنها كانت شاصمذ 
األخر  إٌد  مدينتم الم ازن التم بناها بنو إسرا يل و  رعمسيسالهكسوس ل ربها من موطنهم األصلم. وهم 

ميل . وربما كانت فم ذلك ال مان شلم البقر  81. وت إ انو   رق لمياط بقوالم فيثومالتم بنوها هم 
 مبا را إذ أنه بسبب ترسيب الرمم زالت الراعذ المن رشذ. 

 فم  رق الدلتا ٌيل سكن بنو إسرا يل وهم أرن وااعذ بال ر  من ال اازه  وهم أرن خشبذ. -جاسان :

  من البقر األٌمر، وهم كلمذ ساميذ معناها برا. واشسم لخل قالبا مإ الهكسوس. وتواد بال ر  -مجدل :
 مجدي فم فلسرين. أما فم مشر فيواد   

 بجانب البقر األٌمر شبر منها الشعب.  -مجدل : ( 8

 التم هر  إليها  -مجدل :( :

 اليهول آخذين معهم إرمياء النبم.

 هول فم مشر وت إ فم تل الرطابذ فم وال  الرمي ت. إٌد  مدينتين بناهما الي -فيثوم :

 ت إ فم تل المس وطذ فم وال  الرمي ت . وهذا ممتد من للتا النيل ٌتم بقيرا التمساح. -سكوت :

 (46:  44نهر مصر )تك
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ليأ الم شول بهذا النهر نهر النيل ولكن هو وال  انو  قر  ق ا وهمتلئ بالماء فم فشل الشتاء من 
 . وكان هناك فرع للنيل بال ر  من بورسعيد إسمه الفرع البليوز . األمرار 

( . وإٌ  أن هللا لم  لم أرن مشر إلم 8::  6مل8( فع  أ ام سليمان الملك )81:  80ول د تمت نبوا )تك
 (.4: – 81:  80األراضم التم وهبها شبراهيم ونسله )تك

 الديانة فى مصر

ٌابم. وشبدوا الشمأ باسم اشله رع وأ لا باسم اشله آتون. وشبدوا الملك  شبد المشرهون النيل وأسموى اشله
واالوا أن فرشون هو من نسل اآللهذ وهو إبنًا لةله رع، وشندما  موت  عاول اشتقال ب بيه رع. ولذلك كانت 

اشله ٌابم  ضربات هللا العشرا ضد مشر هم ش هار خر  شبالتهم لهذى اآللهذ. فتقوهل الماء إلم لم كان ضد
 ، وقيا  الشمأ ضد اشله رع ، وموت بكر فرشون ضد ت ليه فرشون.

الذ  إبتدشه  آتون هو إله الدولذ القدي ذ . أما  آمون هما أهم آلهذ الدولذ ال د مذ. وكان   رع و بتا وكان 
 إخناتون فلم  ستمر مدا طوهلذ.

 وله رأس كب  هو إله طيبذ . آمون لفيوم ط إله ا التمسا  أو سوبك إله منفيأ ط  بتا   -: آلهة األماكن

 . رع ط إله الشمأ  جبط إلهذ األرن   نوتإلهذ ال بذ ال رااء   -آلهة كونية   :

 الكتابة

بدأت الكتابذ بالهيروقليفيذ، وهذى كانت شبارا شن صور تم ل األ ياء أو األشماي التم  عملها اشنسان ثم 
إست دمت لتم ل أصوات مفرلا أو األبجد ذ األولم. ثم ااء بنتينوس إست دمت لتم ل الم اطإ. وفم النها ذ 

ليكتب الكلمات بالقروي اليونانيذ وأخذ من القروي المشرهذ بعو القروي التم لم  جد لها م يل فم اليونانيذ 
 وصارت هذى هم الكتابذ التم نستعملها اآلن فم ل تنا ال بريذ.

 مصر فى الكتاب المقدس

وشنالها ودستعبالها وذلها لشعب هللا بنو إسرا يل تشير للشيران، فهذا باللبط ما شمله مشر فم كبرها ها 
الشيران مإ آلم ونسله. واشذ خروا بنو إسرا يل من مشر هم رم  واضح لما شمله المسيح إذ ٌررنا من يد 

 لخ.( ، وصار فرشون رم ا للشيران...إ86 – 84:  :1إبليأ. وهشير بهذا موسم رم ا للمسيح )خر
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( ::  0  وي فرشون لموسم " من هو الر  ٌتم أسمإ ل وله..." )خر -كبرياء مصر رمز لكبرياء  الشيطان :
( نسمإ أن فرشون فم كبرها ه   وي " نهر  لم وأنا شملته لنفسم " . وهذا الفرشون هو هفرع 1:  1:. وفم )ٌ 
" ول د كانت أ ام هذا الفرشون أ ام رخاء فانتفخ وااي هفرع أ لا " ٌتم هللا إ  ستريإ أن ين شنم  4:من األسرا 

، ودذا وضعنا أمامنا أن المشرهين كانوا يتلهون ملوكهم، نفهم هذا الكبرهاء العجيب الذ  وصل إليه الفراشنذ. 
 وفم  هذا نر  فرشون رم ا للشيران الذ  أله نفسه، وأسماى الر  " ر يأ هذا العالم " .

 تم أطل ت شلم مشر إسم رهب ،وكما رأينا أن من األسماء ال

وهذا نراى فم اللربات العشر ، والتم  ل خ لها فرشون  عاند هللا مإ إزل ال  -عناد مصر رمز لعناد إبليس :
  دا اللربات رافلا التوبذ ٌتم بعد أن مات بكرى.

( . 86 – 88:  8رااإ )خر -مصر تستعبد شعب هللا  ) وهذا ما عمله الشيطان فى الناس قبل المسيح ( :
ينما هدل هللا  عبه ب نه سوي  عيدهم للعبول ذ ت ليبا لهم شلم خرا اهم ااي " 84:  8واتلوا أوإلهم )خر ( . ٌو
 أرض الرب(    1:  1" )هو أشور وه كلون النجأ فم مصرإلم  أفرايمبل يراإ  أرض الربإ  سكنون فم 

رم  للعبول ذ، أي أنهم  مصركنا ذ شن إسرا يل كلها، و وأفرايمالم شول بها أرن الميعال ٌيل القرهذ، 
:  1هنا أنها صارت رم ا للعبول ذ [ . ورااإ أ لا )هو مصر، والم شول من ذكر أشورسي سَتعَبدون ولكن فم 

(  " اآلن يذكر إثمهم وهعااب خريتهم إنهم إلم مشر  عولون " . وكان ال روا من أرن مشر رم ا 81
( 81 – 81:  :6بول ذ إبليأ. والعكأ فالكتا  يهدل من يرهد العولا إلم مشر )إرل روا  عب هللا من ش

 4::  :بط:وهذا  شير لطإم التم سيوااهها كل من يرهد اشرتدال إلم ال ريذ وهذا  عنم إرتدالى إلم العبول ذ )
ينما يتكرر ك يرا فم الكتا  الم دس اوي هللا " أنا الر  إلهكم الذ  أخرا:: – كم من أرن مشر " ففم ( . ٌو

ررنا " إن ٌرركم اشبن فبالق ي ذ تكونون  هذا إ ارا لنا أن المسيح هو الذ  أخرانا من شبول ذ الشيران ٌو
 ( . 14:  1أٌرارا " )يو

 وارعا فالشيران وراء هذى العبالا.  -عبادة األوثان فى مصر :

الم دس إاترن ذكر إسمها باشنقدار إذ ايل " وبسبب كل هذا نسمإ أن أوي مرا يذكر فيها إسم مشر فم الكتا  
( . وآخر مرا يذكر فيها إسم مشر كان ذلك فم سفر الرؤها إذ ايل أن 84: :8إنقدر أبرام إلم مشر " )تك

يل صلب ربنا أ لا  يا سدوم ومشٌر ا تا الشاهدين ستكونان شلم  ارع المدينذ العظيمذ التم تدشم رٌو
بهذا تكون أور ليم فهو   وي "ٌيل صلب ربنا أ لا " والر  صلب فم ( . والمدينذ العظيمذ 1:  88)رؤ

يًا مشر وسدوم ، ف ريذ مشر هم الكبرهاء والعنال ، وخريذ سدوم هم الشذوذ  أور ليم. ومعنم أنها تدشم رٌو
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لال الجنسم وهذا ما إنتشر فم األ ام القاليذ . ونتيجذ إنتشار ال ريذ فا) يتل  ولكن نجد أن شنال الناس ي  
 ( .4::  1وبدون توبذ )رؤ 

 ولكن نالحظ أن هللا يحب مصر

المسيح أتم إلم مشر مإ أمه العذراء مرهم وهوسف النجار. بل بارك الر  ب هارته كل أرن مشر إذ  -1
لذ العا لذ الم دسذ من أرن فلسرين  وصلت العا لذ الم دسذ إلم لرنكذ فم أسيوط. وكان خط سير ٌر

ما فم سيناء . ثم وصلت العا لذ الم دسذ إلم تل بسرا بال ر  من ال اازه  ثم ثم رفح ثم العره  ثم الفر 
مسررل ثم سمنول ثم البرلأ ثم س ا ثم برهذ  يهيت بوال  النررون ثم شين  مأ فمشر ال د مذ ثم 

لذ  لير العذراء بجبل الرير فاأل مونين فديروط فال وصيذ ثم مير ثم لير المقرق وكانت نها ذ الٌر
نكذ. وبهذا نر  أن ر  المجد اد بارك أرن مشر كلها. ون ٌ  أن األوثان كانت تس ط بجبل لر 

 شندما يدخل المسيح إلم بلد ما فم كل أرن مشر.

 البركذ التم أخذتها مشر ٌين ااي هللا " مبارك  عبم مشر...."  -2

 (. 0::  81)إ 

للت ليب " من  قبه الر  اللربات العشر ضد مشر هم ضربات بسيرذ وليست ضربات إبالا لكنها  -3
( . واارن مإ ضربات هللا لبابل وأ ور وكنعان بل ودسرا يل  عب هللا ) المملكذ 4:  :8يتلبه " )شب 

 الشماليذ أ  مملكذ األسباط العشرا ( فهذى كانت ضربات إبالا.

هين  شرح سليمان لشعبه أن هللا أ هر لهم فم المشر   88فم سفر القكمذ لسليمان الملك اشصقاح  -4
وضرباتهم اوته ومقبته لهم ، ثم يتساءي سليمان ...وهل معنم ذلك أن هللا إ  قب مشر؟! وهجيب 

م الجميإ وهقب اميإ األكوان وإ  م ت  يئا مما صنإ فانه لو أب و  يئا، ما كان  سليمان أن هللا يٌر
نه أص  ! ، وأنه إ  مكن لشئ إ يرهدى هللا أن يب م، بل هللا  قف  ما خل ه فهو  شف  شلم اميإ  اد َكوَّ

( أن  عري بنم إسرا يل من هو يهوى 8   -األكوان. وبهذا نفهم أن ضربات هللا للمشرهين لها هدفين:
 ( وأن  عري المشرهون خر  شبالتهم الوثنيذ.:إلههم.    

 إذا فاهلل يريد شيئا من مصر والمصريين فما هو؟

 هللا كان ينو  أن   تم لمشر فكيف   تم إن لم  رهرها من كبرها ها أوإ.  (1
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هللا يرهد من مشر  يئا ولهذا أتم ليباركها بنفسه. واد رأينا شبر التارهخ أن مشر أخرات  (2
أبراإ لة مان ك ثناسيوس الرسولم وكيرلأ شمول الدين وليوس ورس وهتإء ٌفظوا اش مان 

 أسست نظام الرهبنذ فم العالم. المست يم. ومشر هم التم

( وهذا اشصقاح 81وسنر  أن مشر لها لور كبير فم األ ام األخيرا ، وهذا يتلح من )إ   (3
ا شليه شندما وادوى طافيا شلم مياى النيل.   هو ما كان الكتا  الم دس مفتٌو

فكيف أوإ من خرا اها.  ولهذى األسبا  أتم ر  المجد ليبارك مشر. وكان الر  ٌتم يباركها شليه أن  شفيها
  يشفى كبريائها ؟

   وي الر  " أكسر ذراشم فرشون ". (1

 من سفر ٌ اياي وقيرى . 14ضربات ك يرا ضد مشر فم اشصقاح  (2

بل تس ط مشر تقت العبول ذ " إ  كون بعد ر يأ من أرن مشر وأل م الرشب فم أرن مشر "  (3
 ٌ(14  :81. ) 

ينئذ  كون اوها إذ أن هللا سيساندى فيقيا وه مر وكل هذا لي ْلِعف مشر وتن فو كبرها ه ا واللعيف يلج  ) ٌو
 ( .84،  1:  :8كو:كما يرهد هللا )

ودذا كان فرشون كما فهمنا رم ا للشيران فا)  ظهر لنا ضعفه ٌتم إ ن اي منه. هللا كان  ظهر لشعبه أن 
م ذراع بشر " .  وبالنسبذ لنا فا)  ظهر لنا فرشون ملك ضعيف ف   عولون لةتكاي شليه " فملعون من إتكل شل

 -ضعفه ٌتم إ ن شاى . وش هار ضعفه   وي :

( وهذا  عنم بالنسبذ للشيران أنه لم  عد له اوا سو  اشقواء بالفكر، 6::  14أكسر ذراشم فرشون )ٌ  -8
 لكن ليأ له اوا أن يرقم أٌد شلم  ئ.  قوة فكريةلذلك  سمم األباء الشيران   

والمعنم أن    he is but a noise( وااءت باشنجلي هذ 82:  64  وي شن الشيران أنه شدو هالك )إر -:
الشيران إ  ملك سو  أن   يفنا ب صوات هم شبارا شن  أٌداب ومشاكل ي يرها ٌولنا ليشور لنا أنه او  وأنه 

( . وهذا شالا 66:  1وأبو الكذا  " )يواالر شلم أن يتذينا ، قير أن هذا إ ي هد شن كونه كذبا " فهو كذا  
 قدب للمبتد ين في افوا وهرتدوا تاركين طره  هللا. قير أنهم لو صبروا فسوي  جدون أن كل هذا سينتهم إلم إ 

 -1 ئ ) وكتشبيه لهذا ن وي أن الشوت النا ئ شن مسدس الشوت نجدى ي شج ولكنه إ  شيب أٌدًا بلرر( 
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وا مشر ، وذلك ٌتم إ  عتمد  عب هللا شليها )وبالنسبذ لنا ٌتم إ ن اي من فم لهجذ ساخرا من فرشون وا
أنه االر شلم أذيتنا( ،   وي الكتا  " هم شكاز اشب لبيت إسرا يل . شند مسكهم بك بالكف انكسرت وم ات 

التم (. ونر  أن من األسماء 2،  4:  1:لهم كل كتف ولما توك وا شليك انكسرت وال لت كل متونهم " )ٌ 
أطل ت شلم مشر إسم رهب وهعنم فم العبرهذ شاصفذ ، وذلك ربما ألنهم   افون اوتها فهم إن دشوا فيها 

(    وي شنها رهب الجلوس فم تشبيه م خوذ من تماثيل المشرهين الجالسذ ، 2:  14لكبرها ها ، وهللا فم )إ 
كتماثيلهم إ يتقركون وشاا ون أن  ساشدوا وفم هذا إ ارا ألن المشرهين لهم هيئذ الكبرهاء والعظمذ ولكنهم 
 أٌد ، وهذا رم  للشيران الذ   شدر أصواتا ولكنه إ يتذ .

( . ليأ هذا ف ط بل تذهب مشر إلم 80:  1:ونسمإ اوي الكتا  شن مشر " تكون أٌ ر الممالك " )ٌ  -6
ه شار  كما  ساق األسر  ، السبي، ولكم  شرح الر  هذا لشعبه  رلب من إ عياء النبم أن  سير ٌافيا و ب

ينما  س لونه لماذا  فعل هذا ،   وي هكذا سيفعل هللا مإ المشرهين )إ    ( .4:ٌو

ولماذا كل هذا  ا ر  ضد مشر ، هل أنت  ا ر  إ تقب مشر ؟  إ بل هللا  قب مشر ، ولكن  -5
شيران المهلكذ . ( . فالكبرهاء هم خريذ ال:8:  :1ماذا   وي الكتا  " فيسلبون كبرهاء مشر " )ٌ 

 وهللا يرهد  فاء مشر منها لتتعافم وتتل  شملها الذ  أوادها هللا بسببه.

 46إشعيرررررراء 

 اإلصحا  الذى أرسله هللا للكنيسة فى مصر لتتنبه لدورها

 المطلوب منها فى هذه األيام 

 

 نورل هنا مل ص لفكرا اشصقاح ، وهرام الراوع لتفسير اشصقاح نفسه.

 أقسام اإلصحا   

 لخوي المسيح إلم مشر ، ولخوي المسيقيذ ودضرهالها.   -:    1 – 4اآليات 

 ٌالذ ضعف تجتاح الكنيسذ والمتمنين   ل شدلهم.   -:  41 - 4اآليات 

 ٌالذ ضعف تجتاح الب ل وتمر بقالذ شدم نجاح كدولذ.   -: 46 – 44اآليات 
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 بعد أن تمر بلي ات ليشفيها هللا من ضعفها.نهلذ اوهذ للكنيسذ    -: 77 – 46اآليات 

 إ مان اوي فم كل من مشر وسورها ودسرا يل إستعدالا لت ل ذ لور هام.   -: 74 – 77اآليات 

ون ٌ  أن اشصقاح يبدأ بدخوي المسيح مشر، وهنتهم ببركذ مشر وسورها ودسرا يل )اآل ذ األخيرا(. وكون  
ئا واٌدا أنها نها ذ األ ام " هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. ألنم أاوي لكم إنكم إ أن هللا يبارك إسرا يل فهذا  عنم  ي

( 80:  88(. وكما نفهم من )رو11 – 12:  1:تروننم من اآلن ٌتم ت ولوا مبارك اآلتم باسم الر  " )مت
 أن إ مان اليهول بالمسيح هو ش مذ شلم نها ذ األ ام والمجئ ال انم.

( . وهذا هو لور 81هر ضد المسيح وه دع العالم ليبعدى شن هللا ورااإ فم هذا )رؤ وفم نها ذ األ ام سيظ
: :8اش مان ال و  الذ  يرهدى هللا من هذى المنر ذ ٌتم نكشف ٌيل هذا الملل للعالم. وهذا هو ما ايل فم )لا

 الدهور " .( " والفاهمون  ليئون كلياء الجلد والذين رلوا ك يرهن إلم البر كالكواكب إلم أبد 1

 .إذا  هذا اإلصحا  يبدأ بدخول المسيح إلى مصر وينتهى بنهاية العالم، وأحداث النهاية، ودور مصر فيها
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 عودة للفهرس جغرافية وتاريخ األمم

 

 جغرافية وتاريخ األمم -7
الم شول باألمم فم الكتا  الم دس هم الشعو  الوثنيذ التم لم تكن تعبد هللا . وهذا فم م ابل اليهول الذين كانوا 

 - عرفون هللا وهعبدونه. وهذى األمم المذكورا فم العهد ال د م هي :

 مشر  )وهذى سب  لراستها( 1

 أ ور 2

 بابل 3

 وفارس(الفرس  )وكانت تسمم مال   4

 اليونان  )وكانت تسمم  اوان( 5

 أرام 6

 موآ  7

 بنم شمون  8

 ألوم 9

 الفلسرينيين 11

 صور 11

 صيدون  12

 ايدار وممالك ٌاصور 13

 كو  14
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وبين هتإء إمبراطورهات شظيمذ م ل مشر وبابل وأ ور والفرس ، ومنها ماهو ب ل ص يرا  بل هناك ما إ 
بشعب هللا ،وهذا لنفهم معنم النبوات الوارلا  ي هد شن كونه مدنًا م ل صور وصيدون. وما يهمنا منها ش اتها

فم الكتا  الم دس شنها ولماذا كانت هذى النبوات ولماذا تنب  ضدهم األنبياء، وما المعانم والرموز فم تارهخ 
 هذى اشمبراطورهات والبلدان.
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كل ال را ط المواولا هنا ت رهبيذ فكانت ٌدول الدوي تتسإ وتلي  شلم ٌسا  ايرانها بقسب اوا  -ملقو ذ :
 كل منهم .                                 
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 موجز جغرافية وتاريخ هذه الدول بإختصار 

 أدوم -8
دولها الت رهبيذ تبدأ من  تي البقر األٌمر )خليج الع بذ( . وبها مواعها انو  إسرا يل ٌو انو  البقر الميت ٌو

ادم. وهناك امم ك يرا إ  مكن تسل ها وتفشل بينها  4444 – 444:ك ير من الجباي يتراوح إرتفاشها من 
فجوات شمي ذ وول ان سقي ذ. كانوا فم ٌرو  مستمرا مإ إسرا يل  عب هللا. أخلعهم لاول واتل منهم 

كل ذكر فم آلوم. وبهذا الفتح وصل إسرا يل إلم البقر األٌمر. وبعد هذا ه مهم يهورام وهوآ  ضر   81444
فم وال  الملح. وبعد س وط يهوذا في يد بابل  84444بن يهو افاط . واتل منهم أمشيا ملك يهوذا بعد ذلك 

ف األلوميون شلم بعو أراضم يهوذا وسميت هذى المنر ذ المقت لذ ألوميذ. وفم وذهابها لبابل فم السبي ٌز
نا هركانوس وهو ملك يهول  من نسل المكابيين الذين ٌرروا ب ل اليهول من اليونانيين  النها ذ أخلعها يٌو

نا هركانوس  وكان هذا شلم يد يهوذا المكابم، وههوذا هذا كان اد إستولم شلم ٌبرون أهم مدنهم. وأخلإ يٌو
وبعد اشٌت ي الرومانم للمنر ذ شيَّن يوليوس ايشر   األلوميون لل تان وهولهم ودنلموا للشعب اليهول .

 .أنتيباتر األلومم واليا شلم اليهول ذ ، وااء بعدى  إبنه هيرولس ملكا شلم كل اليهول ذ والسامرا والجليل
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 وألوم هو إبن إسق  بن إبراهيم ، ومعنم إسمه أٌمر لقمرا واهه وهسمم أ لا سعير ل  ارا  عرى.

 موآب وعمون  - :

إبنا لوط من إبنتيه . وسكنوا  رق البقر الميت. فكان بنو شمون  ماي نهر أرنون وموآ  انوبه. ونهر  هما
شمون هذا متعامد مإ البقر الميت شند منتشفه. وكان هللا اد طلب من بنم إسرا يل أن إ يهااموا موآ  أو 

إسرا يل شند لخولهم إلم أرن الميعال.  بنو شمون وإ  ستولوا شلم أراضيهم فهم أوإل شمومذ. وهذا اد نفذى بنو
 ولكن شبر التارهخ ٌدثت ٌرو  ك يرا بينهم وبين إسرا يل.

وكان الموآبيون  عبدون آلهذ ال شوبذ بما فيها من شهارا فم ط وسها وب اصذ فم شبالا بعل ف ور. وكانوا 
   دمون أوإلهم ذبا ح بشرهذ. 

 كوش - 1

ولكن  ب ل النوبذ وانوبها ٌتم إثيوبيا، وهتإء يتمي ون بلونهم األسول.كو  الم شولا فم الكتا  الم دس هم 
نسمإ شن كو  أخر  فم انذ َشْدْن وهذى أرن  قيط بها نهر ايقون، إذًا كو  هذى هي فم ب ل بين 

النهرهن. ونسمإ أن نمرول الذ  بنم بابل هو إبن كو  بن ٌام . ونمرول هذا أسأ مملكته فم أرن  نعار. 
إسم  رل  شلم  ماي ال ليج الفارسم بين نهر  لالذ والفرات. وشري بعد ذلك باسم بابل. والعهد ال د م  و نعار

وهتلح من كل هذا  ( . وهناك ٌاولوا بناء برا بابل.88:  0+ زك 88:  88 رل  إسم  نعار شلم بابل )إ 
 أن هناك كو  أخر  فم  ماي  رق الج هرا العربيذ.

 صررررور - 6

ومنها ااء  تيروس يذ شلم الساٌل الشرام للبقر المتوسط وتمتد إلم صرفذ صيدا. وتسمم باليونانيذ مدينذ فيني
كم  ماي شكا. وهم ا  ين أٌدهما  60كم انو  صيدون  و   64وهم شلم بعد     TYREإسمها باشنجلي هذ

وصلوا لططلنرم ومنه إلم شلم الساٌل وال انم شلم ا هرا موااهذ لها وبينهما كوبر . إ تهرت بالتجارا ٌتم 
إنجلترا وقر  إفره يا. وأسسوا موانم ك يرا ومستعمرات شلم سواٌل البقر المتوسط م ل ارطاانذ فم  ماي 

 إفره يا واالس فم أسبانيا. وصار رااي صور رؤساء التجار وسالا البقار.

ك وساشدى فم بناء الهيكل ب ن وكانت هناك ششور صدااذ مإ إسرا يل ، فملكها ٌيرام كان صد  ا لسليمان المل
أرسل له شماي مهرا وأرسل له خشب األرز. ثم أرسل له بقارا مدربين ساشدوى ب برتهم فم إنشاء تجارا بقرهذ 
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ق.م. َزوَّا إي بعل ملك صور إبنته إي ابل آلخا  ملك إسرا يل، وكان   112فم البقر األٌمر. وفم سنذ  
ر. ف لخلت إي ابل شبالا البعل إلم إسرا يل. ومإ ال من إن لبت صور شلم إي بعل هذا ر يسًا لكهنذ البعل فم صو 

اليهول فم ضعفهم وباشت بنيهم شبيدا لليونان. فتنب  ضدها األنبياء بال را  وتم هذا أوإ شلم يد نبوخذ نشر 
. وااء ملك بابل، وهذا ٌرم صور التم شلم الساٌل ولكنه لم  سترإ شبور البقر فلم  كن لد ه أسروي بقر  

 بعدى اشسكندر الذ  رلم المسافذ بين الساٌل والج هرا ليدمر صور نها يا.

 صيدون  - 0

معنم اشسم مكان الشيد ، وهم من أادم المدن الفيني يذ. هم مقشورا بين البقر وابل لبنان. وهم را دا فم 
اليونان. وأسسوا لهم مستعمرات فم ركو  البقر وبقارتها كان لهم مهارا اشستر ال بالنجوم. ودتشلوا بب ل 
 البقر المتوسط،  وكانت لهم ٌكومذ ملكيذ. وضا  وا بنو إسرا يل ك يرا.

 الفلسطينيون  - 4

 مصرايم بن حام بن نو هم من نسل    

    

 

يم      فتروسيم                 كسلوحيملول م      شناميم      لهابيم      نفتٌو

 

            كفتوريم         فلشتيم                                                               

يم هم من أوإل مشرا م وخرا منهم فلشتيم وكفتورهم )تك (.  فلشتيم وكفتورهم )هذى 86،  81:  84كسلٌو
مشرهين( . ول د سكن فلشتيم انو  ساٌل األسماء كلها بالجمإ ف ولنا فلشتيم  عنم  عب وليأ فرل ك ولنا م   

المتوسط أما كفتورهم فسكنوا فم ا هرا كرهت ، ثم شالوا الكفتورهم ودستوطنوا الج ء الجنوبم ال ربم من أرن 
نوا  عب الفلسرينيين ، وواضح أن إسم  كنعان شلم ساٌل البقر المتوسط. ودنلم ك  فلشتيم وكفتورهم لي َكوِة

لشتيم أوي من سكن فم المكان ثم إنلم شليهم الكرهتيون الذين أتوا من ا هرا كفتور . فلسرين م خوذ من إسم ف
+  84: 4:كمترالفان )ٌ  الفلسطينيين والكريتيين( . وهذكر العهد ال د م 6:  62)إركفتور هى جزيرة كريت و

ين سنذ  ( . وبل وا أوا شظمتهم ما ب86:  14صم8+  1::  :+ تل 2:  1( . ورااإ )شا4،  0:  :صف
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ق.م.   وكانوا  عبا مولعا بالقر . وكانوا فم ذلك الوات أشد  أشداء اليهول. وكان  8:44ق.م.  وسنذ  8444
اليهول  سمونهم ال لف فهم لون  عو  المنر ذ م ل )شمون وموآ  وألوم( كانوا إ   تنون ذكورهم. وفلسرين 

 أل ورهذ فلسرم أو فالسرو.بالعبرهذ فلسريا وفم السج ت المشرهذ فلسط وفم النشوص ا

)وهم  أشقلون وفلسرين هم ساٌل ضي  فم الجنو  ال ربم من فلسرين القاليذ. ومدنها ال مسذ الر يسيذ هم 
 وجت وعقرون )وكان لهما ميناءان  فشلهما شن الساٌل ك بان رمليذ(  وغزة وأشدودالميناء الر يسم لفلسرين(  

 )وهما بعيدتان شن الساٌل( .

ينذ أمير  سمونه ارب. إذًا كان هناك خمسذ أارا  للفلسرينيين ، وال مسذ  كونون هيئذ ٌكومذ وكان لكل مد
 األمذ وهعملون ل يرها.   

 قيدار وممالك حاصور - 2

 فم مدا سنذ( " 84:  8:هو إبن إسماشيل ومعنم إسمه أسول وهو اد ال با ل العربيذ ونسمإ فم )إ  -:قيدار
" إذًا هذا يدي شلم ما وصلوا إليه كشعب له مجد وشظمذ، ولكن ضربتهم  ايداركسنذ األاير  فنم كل مجد 

( . وكان شملهم رشا ذ الما يذ 2:  44+  88:  :6أ ور. وهتنب  شنهم إ عياء أنهم سيعرفون هللا فم المست بل )
سورهذ  رق إسرا يل ون ل التجارا، ولم  كن لهم بيوت بل  سكنون ال يام فهم لا مم التن ل. شا وا فم الشقراء ال

 وانوبها فم  رق األرلن وبعد هذا ذابوا فم ال با ل العربيذ.

هناك شدا أماكن باسم ٌاصور ولكن الم شولا فم النبوا هم منر ذ ت إ فم مكان ما بالشقراء  -حاصور:
 العربيذ فم  رق فلسرين وتنب  إرمياء النبم ب رابها.

 أرام - 6

لعربيذ  عب إسمهم سوتو فم األلف ال ال ذ ابل المي ل و عب آخر لهم إسم ااء من  ماي الج هرا ا -نشأتهم :
 أٌ مو )وتظهر أسماء سوتو وأٌ مو فم بعو خرابات تل العمارنذ المواهذ إلم ملك بابل و هرت

هذى األسماء فم السج ت األ ورهذ( وأقار هتإء شلم ٌلارا ما بين النهرهن وبدأوا فم اشنتشار فم إتجاى 
م ما بين النهرهن وكل سورها  ماإ وانوبا. وكونوا  عب األراميين. و لكنهم كانوا فم إنتشارهم وإ ات أو أراض

 لوه ت متناثرا فم سورها و ماي فلسرين . 
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وكانت لمش  أشظم هذى الوإ ات والتم ضمت معظم سورها ما شدا الساٌل الفيني م، وهذى اد ضمها الملك  
نها ذ ٌكم سليمان الملك ، وأصبقت مملكذ اوهذ منافسذ شسرا يل ، وتذكر فم العهد لاول ولكنها إست لت ابل 

ال د م باسم أرام. وكانت هناك ٌرو  لا مذ بين إسرا يل وأرام ، ولكن فم بعو األٌيان إتقدت الدولتان فم 
يهوذا  عب ٌر  مشتركذ ضد أ ور إلم أن لمرتهما أ ور نها يا. بل إتقدت الدولتان فم ٌر  مشتركذ ضد 

روبها ضد 8:  82هللا وهنا نجد إ عياء النبم يتنب  ضدهما ) ( فل د  ابهت إسرا يل األمم بعبالتها لطوثان ٌو
  عب هللا ومنإ  عبها من العبالا الشقيقذ التم يرهدها هللا فم هيكله فم أور ليم.

لب وأرام النهره  دوا وذلك بسبب وكانت أرام لوه ت م ل أرام لمش  وأرام صوبذ وأرفال ٌو ن ، ولكنهم لم يتٌو
 أنهم من  عو  م تلفذ باشضافذ شمت ااهم بعناصر قير متجانسذ من الشعو . 

هو إسم  رل ه الكتا  الم دس شلم الج ء الشمالم ال ربم من منر ذ بين النهرهن  -: أرام النهرين أو فدان أرام
ا نهر الفرات األشلم من ال ر  ونهر خابور من ( . وأرام النهرهن هم منر ذ  قده0:  1:+ تك 4::  0:)تك

الشرق وتشمل مدينذ ٌاران التم سكن فيها تارح أبو إبراهيم بعد أن ترك أور. وهم نفسها فدان أرام التم ذهب 
 إليها شبد إبراهيم لي تم برف ذ ك واذ شسق  . وهم أ لا موطن بلعام بن بعور.

 اللغة األراميررررة لغة ربنا يسوع المسيح

الشعب األرامم لم يترك أثرًا أهم من الل ذ األراميذ )وهم الل ذ السرهانيذ( . وكان هذا أشظم نشر لهم أإ وهو 
النشر أو ال  و ال  افم ، بل هم أهم ما ادمه األراميون للشرق األوسط . والل ذ األراميذ ارهبذ من الل ذ العبرهذ. 

شلم الرموز والشور كالهيروقليفيذ . ودنتشرت الل ذ األراميذ  وهم ل ذ مت دمذ شن الل ذ األ ورهذ التم إشتمدت
( . ودست دم 810444فم أ ور وكانت ل ذ الت اطب بين سنقارهب واليهول فم ٌشار أ ور ألور ليم )يوم اله 

بعو ملوك األ ورهين كتبذ من األراميين وصارت الل ذ األراميذ ل ذ اشمبراطورهذ األ ورهذ ول ذ الدبلوماسيذ 
ها. ودنتشرت األراميذ مإ بدا ذ ال رن الرابإ ق.م. وسط بعو العر  ودستمرت ٌتم ال رن الرابإ المي ل  فم في

 العشور الرومانيذ.

وصارت الل ذ األراميذ ل ذ لوليذ بل صارت الل ذ الرسميذ فم اشمبراطورهذ الفارسيذ المتراميذ األطراي أ لا. 
 ماإ إلم   إت النيل انوبا ، ومن اباي ميد ا  راا إلم البقر  وكانت ل ذ مفهومذ فيما بين آسيا الش ر  

 المتوسط قربا. ومازاي سكان ضفاي لالذ والفرات يتكلمون بها ٌتم اليوم.
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وبعد راوع اليهول من سبم بابل ٌلت األراميذ مقل العبرهذ كل ذ لليهول )وهم م تلفذ تماما شن العبرهذ( . 
 ول ذ والجليل بالذات )المنفتقذ شلم العالم( هم األراميذ والعبرهذ واليونانيذ. وكانت الل ات المنتشرا فم اليه

 واألراح أن ربنا  سوع المسيح كان يتكلم ال  ب ل ات فهو من الجليل، لكنه كان  كلم الناس بالل ذ األراميذ

( واوي الر  16:  2أ  إنفتح )مر إفثأوكم اي للكلمات األراميذ التم إست دمها الر   سوع اوله لطصم األش د  
 ( .16:  80)مر إلوى إلوى لما شبقتنىشلم الشليب 

 1: 6+ أا اء من ش را وهم ) 1::  2+ لا 6:  :+ لا 88:  84والعهد ال د م كله مكتو  بالعبرهذ ما شدا )إر
بعو العبارات (. أما العهد الجديد فمكتو  بالل ذ اليونانيذ لكنه إ تمل شلم 84 – :8:  2+  81:  4 –

 والكلمات باألراميذ كما رأينا.

 أشرررررور - 1

هم ثانم اشمبراطورهات العظمم فم التارهخ بعد مشر ، ودتسعت أ ور لتشمل أا اء من فارس و ملت بابل 
ودمتدت انوبا ٌتم ال ليج الفارسم )وهسميه العر  ال ليج العربم( . ودمتدت قربا فشملت أا اء من آسيا 

يا( و رق البقر المتوسط )سورها أ  أرام وشمون وموآ  ودسرا يل وألوم( ومشر ٌتم أسوان. الش ر  )ترك
 وكانت شاصمتها نينو  التم ت إ شلم نهر لالذ )إسم هذا النهر ٌداال فم انذ َشْدن(.

وكان اي  أ ور  لم شدلا كبيرا من المرت اذ ، فكان إ بد أل ور أن تستمر فم القرو  لتنف  شلم هذا 
 ي  من أس   القرو .الج

وأصبقت أ ور ملج  لك ير من التجار ، وكان بينهم ك ير من األراميين ، لذلك صارت األراميذ ل ذ التجارا ومن 
ثم صارت ل ذ الدبلوماسيذ. وكانت الوثا   التجارهذ بالل ذ السومارهذ المندثرا ومكتوبذ بالل ذ أو الرره ذ 

لواح من الرفل  الشلشاي[ ثم تجفف فم الشمأ أو فم الفرن( وكانت المسمارهذ )وهذى تكتب باشزميل شلم أ
هذى الوثا   ت ول بنس ذ مكتوبذ باألراميذ . وإٌ  تدبير هللا أن الل ذ األراميذ التم تكلم بها ربنا  سوع المسيح 

 تنتشر هذا اشنتشار ليفهم الناس ك مه . 

أ ور لتشابه اشسمين. وكان الملك هو مم ل لهذا اشله لهم إله اومم هو أسور وأصبح  رل  شليه  -الد انذ :
وكاهنه األشظم . وأسور هذا هو إله ٌر  وهشور ك ا د ٌربم مسلح ب وس. وكان الجي  هم انول أسور 

 (.4: – 81:  14والجيو  المعال ذ التم  قاربونها هم أشداء اشله أسور )إ 
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 برررررابل - 84

بابل . ومعنم إسم بابل = با  اآللهذ . وهم شاصمذ مملكذ  نعار شلم أن ان أ ور اامت إمبراطورهذ 
( . وأسسها نمرول الذ    وي شنه البابليون أنه مرلوخ )أو مرولخ( 8:  86+  84:  84و نعارهم بابل )تك

مترا ، ودرتفاع  0:، وسمك سورها ٌوالم  كم  :: , 0رأس آلهذ بابل . والمدينذ مربعذ طوي ضلعها ٌوالم   
با  . وت إ المدينذ شلم  اطئم نهر الفرات وبها القدا   المعل ذ وهذى   844مترا . ولها   844ها ٌوالم أسوار 

اد بناها نبوخذ نشر ملك بابل وهسمم الَبنَّاء العظيم أو أشظم البناا ، وهذا كما نراى فم العهد ال د م. والسبب فم 
يأ إبنذ ملك فارس، وهذى ٌينما أتت إلم بابل إفت دت بناء هذى القدا   المعل ذ أن نبوخذ نشر ت وا من أميت

الجباي ال لراء الجميلذ التم فم ب لها، فكان أن صمم لها نبوخذ نشر زواها هذى القدا   المعل ذ ، وهم 
شلم  كل مشاطب هرميذ م روشذ باأل جار لتبدو كالجباي ال لراء بل صمم لها طلمبات لترفإ المياى إلم 

 - جار ، فكانت هذى القدا   إٌد  شجا ب الدنيا السبإ. و كل المدينذ كما يلم :فوق فترو  بها األ

 

 ادم . 644وطوي ضلإ هذى القدا   المعل ذ ٌوالم 
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وله سور آخر ، فهناك إذًا  وي المدينذ خندق كبير مبرن باآلار ومملوء بالماء )وتسمم اناا ال ندق( ٌو ٌو
هل إستراشت كل هذى التقشينات أن  -للمدينذ سور لاخلم وسور خارام وبينهما خندق مملوء ماء. )ت مل :

" . ولن ٌ  أنه ٌينما ٌاصر  اسإن لم  قرس الر  المدينذ فباط   سهر القر تقمم المدينذ ؟!....ٌ ًا  " 
 4:كور  اشمبراطور مدينذ بابل ، لخلوا إلم المدينذ وأقل وا األسوار وكان لديهم خ هن من الرعام  كفم مدا 

سنذ ولديهم نهر شظيم   ترق المدينذ. ولكن كور  ٌفر اناا إلم بقيرا اافذ بجانب المدينذ كان م معا أن 
لمياى إلم النهر فان فو مستو  الماء فم النهر وتسلل انول فارس فم ليلذ تكون بقيرا صناشيذ ، فاندفعت ا

 ( وفتقوا األبوا  0كان الجميإ فيها سكار  )لا 

ولخلوا لي تلوا كل من المدينذ. فماذا فعلت األسوار بل أين هم بابل اآلن ، وماذا ٌدب للمرمئنين الذين سكروا 
 بملذات العالم ولنسوا آنيذ بيت الر  ؟!

انت المدينذ مملوءا بالمعابد الم هنذ والقدا   وال شور وأهمها طبعا اشر الملك . وكانت التماثيل م راا وك
( . ايل إن من   ف شلم إرتفاع ير  المدينذ تلمإ وتبرق بذهبها فم ضوء 4بالذهب بل وال شور والهياكل )لا

( . وفم المدينذ أ لا البرا الذ  6اضإ )لاالشمأ . ومن شظمذ ما  يد نبوخذ نشر إنتفخ وتكبر ف لبه هللا ليتو 
(. وكان هذا فم أرن  نعار. ود تهر البرا 6 – :: 88بناى أبناء نوح ليكون رأسه بالسماء أ  شاليا ادا )تك

باسم برا بابل لكن الكتا  الم دس لم يذكر إسم برا بابل بل   وي فم ب عذ  نعار . وهناك بلبل هللا األلسنذ 
كان بابل . هو ت شب باأللفا  فبابل كانت تعنم با  هللا ، وأسماها الكتا  الم دس هكذا لبلبلذ ف سموا البرا والم

األلسنذ ، فاسم بابل بمعنم با  هللا يتراب  مإ بابل بمعنم بلبلذ األلسنذ أو التشوه  وال لط فم العبرهذ. وهكذا 
م الرال اللئيم هذا، شلم ناباي ألن كاسمه إ  لعن سيد  البه شلفعلت أبيجايل زواذ ناباي وهم تكلم لاول " 

 ( .0::  0:صم8" ) هو. ناباي إسمه والقمااذ شندى هكذا

ِبَم اليهول شلم يد نبوخذ نشر.  وبابل فم الكتا  الم دس هم بين النهرهن ٌيل س 

 لرا( )إله ال ونبو)هو الكبير فم اآللهذ(   ومرودخ أو مردوخ)ر  العالم(   بيلوهو  إنليل وأ هر آلهتهم
مَّم والراشون ولذلك فهو إله العالم السفلم(   ونرجل إلهذ اشثمار والقب وفم هياكلها تمارس  وإشتار)إله الق 

 )إله ال لرا التم إزلهرت ب مرار الربيإ وهو ششي  إ تار( .  وتموزالدشارا(  

نبوخذ  -م مرتبرذ باآللهذ فم   :ولم   رر شلم باي البابليين واأل ورهين فكرا اشله الواٌد أبدا. وكانت أسماءه
= مرولخ أشرم إبنا.   ومن هنا نفهم لماذا قيروا أسماء    ومرودخ بالدان=  ا نبو أٌرس القدول    نصر

ودسمه لان إيل أي هللا يدين فاسمه منسو  ) ، قيروا إسمه فشار  دانياللانياي وال  ب فتيذ فم بابل فم   
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ومعنم إسمه  حنانياله بيل ٌياته ، وبهذا نسبوا إسمه شلههم بيل. وقيروا إسم بلرشاصر وهذى تعنم ليقف  اش
هللا ٌنان فهو منسو  ليهوى ) اى إختشار يهوى( ، قيروا إسمه إلم  درخ ومعنم إسمه أخو إله ال مر آخ أو أكو 

 وهكذا .

 مرررادى - 88

إكبتانا. وأشرم ملكهم إستياايأ إبنته هم  عب الميديون أو الماليون ومملكتهم  ماي قر  إيران وشاصمتها 
أميتيأ زواذ لنبوخذ نشر ملك بابل ، وهذى هم ال واذ التم من أالها أاام نبوخذ نشر ٌدا   بابل المعل ذ. 
كما أشرم إستياايأ ملك مال  إبنته ال انيذ مالين زواذ للملك الفارسم امبي  األوي ، فولدت له كور  ال انم 

ق.م. صار كور  هذا ملكا شلم مال  وفارس فهو  قمل لماء فارسيذ من أبيه  004 الفاتح العظيم وفم سنذ
ولماء مال ذ من أمه. وأسأ كور  هذا اشمبراطورهذ الفارسيذ متراميذ األطراي وأطل  شليها لولذ مال  وفارس. 

 وهذى الدولذ أس رت بابل وأسست الدولذ الفارسيذ ولم تظهر مال  فم التارهخ بعد ذلك.

 فررررارس - :8

أس رت مملكذ فارس مملكذ بابل ودنتشرت  وصارت أكبر إمبراطورهات الشرق األوسط ، ودمتدت من ٌدول 
الهند  راا إلم بقر إ جذ ودلم نهر الدانو  فم أوروبا قربا ، ومن بقر ا وهن واباي ال وااز والبقر 

الفارسيذ إلم ال ليج الفارسي والمقيط  األسول إلم النوبذ انوبا فم إفره يا ، وفم آسيا وصلت اشمبراطورهذ
الهند  )أنظر ال رهرذ( . وكان  عبها  سميها " أرهانا " ومعناها  رهف فم المتلفات ال رال تيذ ، ومن هنا 

 ااءت كلمذ إيران التم ترل  شلم فارس اآلن.

لشمالم لل ليج ول د بدأت اشمبراطورهذ باسم شي م فم الجنو  ال ربم من إيران شلم إمتدال الساٌل ا
الفارسم . ثم لخلت لهم ابا ل إمت ات بهم م ل الفرس والماليين فامتدت شي م ودنتشرت ٌتم  ماي قر  
إيران. وهم الذين ٌرموا نينو  فم تقالف مإ بابل بعد أن كانوا خاضعين أل ور وتقرروا منها ٌينما بدأت 

رهتهم وكان ذلك بيد كور  الملك . وكور  ق.م. أس ط الفرس بابل وكونوا إمبراطو  011تلعف. وفم سنذ 
هذا أشال الشعو  المسبيذ فم بابل إلم أماكنهم األصليذ وأشرم لكل  عب ٌرهته الدينيذ وكان منهم اليهول 

( ٌينما أراى لانياي النبم نبوات إ عياء التم تنب ت شنه باشسم 8، بل أنه ساشد اليهول فم بناء الهيكل )ش 
ي مجر  نهر الفرات لي تقم انولى مدينذ بابل المقشنذ )إ  بل وبال رذ التم بها  (  ونبوات 60،  66ٌوَّ

 إرمياء النبم بال من الذ  سيتم فيه كل هذا. 
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  444وكانت الل ذ األراميذ هم الل ذ الرسميذ. وكان للفرس آلهذ متعدلا ٌتم  هر زرال ت ٌوالم سنذ  
يد فم صورا اشله أه  ورامازلا خال  العالم.ق.م.  والذ  كان  ميل للتٌو

وااء اشسكندر األكبر الفاتح العظيم والذ  ق ا كل العالم المعروي ت رهبا فم مدا اشيرا ادا ، فه م الفرس 
ودفتتح شاصمتهم برسبوليأ. ولكن بعد اشسكندر إن سمت إمبراطورهته إلم أربعذ أاسام واسمت شلم االا 

 شسكندر فتقرر منهم الفرس إلم أن فتقها العر .ايو ه األربعذ ، وهتإء لم تكن لهم كفاءا ا

 يرررراوان )اليونان( – 47

            (6:  84)تك ونسل  اوانليافث بن نو    اوان هو اشبن الرابإ 

 ياوان                                       

                     

 

 رودانيم أودودانيم          كتيم         أليشة                         ترشيش           

 رولسا ء من ابرص               ا     ا ء من ابرص             سرلينيا أو أسباني 

وهاوان تسمم صراٌذ اليونان فم نبوات لانياي التم تنب ت شن اشسكندر األكبر الذ  إكتسح العالم وبعد موته 
وهتإء إاتسموا اشمبراطورهذ فكان نشيب برليموس مشر ، وت َسمَّم تفرات إمبراطورهته شلم أربعذ من االته ، 

فم الكتا  الم دس فم نبوا لانياي بمملكذ الجنو  . وسلوكأ أخذ سورها ٌتم إيران وتسمت مملكته بمملكذ 
السلوكيين أو مملكذ سورها وفم نبوا لانياي تسمم بمملكذ الشماي . وكان بجانب هذين مملكتم آسيا الش ر  

 ركيا( واليونان واللتين كانتا من نشيب ال ا دين اآلخرهن.)ت

وكان من ضمن أم ك سلوكأ وشا لته  عب اليهول ، و ل القاي هال ا معظم الوات بين اليهول وملوك 
اليونان. وكان آخر ملوك اليونان شلم مملكذ سورها والتم تلم إسرا يل هو الملك أنريوخأ إبيفانيوس ، 

نم ال مإ. ولجنونه فم ت ليه نفسه ودضرهالى الدمو  لليهول أسماى اليهول فم ت شب باأللفا  ودبيفانيوس كلمذ تع
أنريوخأ إبيمانأ التم تعنم المجنون. وهذا سفك لماء اليهول ب  ارا ولنأ هيكل هللا ب ن ادم خن هرا ذبيقذ 

لمكابيين( . ودستمر هذا إلم أن شلم مذبح هللا ، ووضإ تم اإ له فم الهيكل....)أنظر تفسير لانياي وسفر  ا
 هر المكابيين وه موا ايو ه ودنت م منه هللا بمرن بشإ بعيدا شن ب لى فم ٌر  من ٌروبه ، وفم أ امه 
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األخيرا ااي أن ما  قدب له هو بسبب ما شمله فم هيكل هللا بل نذر نذرا ب ن يتشالح مإ اليهول لو  فم من 
 ذا ما كان اد تنب  شنه زكرها النبم.مرضه ولكنه مات بعيدا شن ب لى. وه

وكانت هناك مشكلذ أخر  مإ اليونان فم ش اتها مإ  عب هللا ، إذ أن الشورهون والشيدونيون شندما ضربت 
 ( .1 – 6:  1م يو يل النبم  )يت بابل  عب يهوذا أخذوا بنم يهوذا وباشوهم شبيدًا لليونانيين. ولهذا تنب  ضده

 األممالعبادات الوثنية عند 

شبدت األمم أصنام وآلهذ وثنيذ متعدلا، وتتلمن شبالات بشعذ تشمل ت د م ذبا ح ٌيذ يل ونهم أٌياء فم النار 
كان إلههم زهوس  فاليونانشرضاء اآللهذ ونواي بركتها ، وهمارس فيها ال نا وقيرى. ولكل أمذ إله قير األخر . 

ِئلت االت هذا القمل من ش اذ كبير اآللهذ )ومن المعروي أن أم اشسكندر األكبر  ٌملت به من زنا ، ولما س 
( . 4:  1سنذ  زك 14مإ زهوس ، ولكن الكتا  الم دس تنب  شن اشسكندر وأنه إبن زنم ابل مي لى بقوالم 

ششتاروت وملكارت والبعل، ورأينا إي ابل التم  الصوريون لكنهم كانوا يتمنون بت اوا اآللهذ مإ البشر. وشبد 
آخا  ملك إسرا يل اد ألخلت شبالا البعل كعبالا رسميذ فم إسرا يل ف د كانت إي ابل إبنذ إي بعل ملك ت واها 

شبدوا آلهذ ال شوبذ بكل ما تتلمنه  من شهارا فم  موآبصور وكان ر يسًا لكهنتها فم نفأ الوات. و
الفتيات بل والرااي الم بونون ط وسها ، خشوصًا فم هياكل بعل ف ور، إذ كانت لهم هياكل بها أشدال كبيرا من 

( مكرسين ذواتهم لل نم وما  قشلون شليه من أمواي  لعونه فم الهيكل )م بون 82:  1:+ تل 1:  4كو8)
=  اذ انسيا( . واآللهذ األم ششتاروت. وهناك تشابه كبير بين العبالات الكنعانيذ النجسذ والعبالات الموآبيذ. 

ذابقهم ، وه يمون وراءها ٌف ت ماانذ. وادموا أوإلهم ذبا ح بشرهذ ، وكانوا وكانوا   دمون ذبا ح بشرهذ شلم م
  يمون تماثيل نقاسيذ وهشنعونها مجوفذ وهشعلون النيران لاخلها إلم لراذ اشٌمرار وهل ون أوإلهم شلم أ ال  

إ يت ثر الواافين هذى التماثيل ليقتراوا أٌياء وبهذا  سترضون اآللهذ ، وهداون طبوي ب صوات شاليذ ٌتم 
ب صوات صراخ األطفاي. وكانوا  عبدون إله إسمه كمو  وهو إله القر  وهو فم نفأ الوات اشله الذ    تم 

"  موآ  من كمو  إلههم   جلبالبركذ واللعنذ ، ولذلك ٌين أخبرهم هللا باللربات اآلتيذ شليهم ااي لهم " 
 عبدون إلههم ملكوم )كبير  عمون وثنيذ ك يرا أخر . و ( . ونفأ هذا الك م   اي شن شبالات81:  61)إر

 عبدون لااون وبعل بوي وششتاروت . ولااون هذا إله فلسرينم له رأس إنسان وهد  الفلسطينييناآللهذ( . و
إنسان أما بدنه فعلم  كل  سمكذ وهعتبر إله ال شوبذ ألن البقر  فيو بسمك ك ير،  ولااون هذا هو الذ  

ينما س ط ، س ط شلم شتبذ البيت لذلك كانوا 2 – 8:  0صم8العهد شلم واهه )س ط أمام تابوت  ( . ٌو
  ف ون فوق العتبذ ٌتم إ  ر وا ب ادامهم المكان الذ  س ط شليه ، وصارت هذى شالا شند الفلسرينيين ،ال ف  
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 الصيدونيون شبد ( . و 1:  8فوق العتبات . والعجيب أن اليهول تعلموا هذى العالا وصاروا  مارسونها )صف
فرأينا فم لراستنا لمشر آلهتهم التم شبدوها ، وتبعهم  المصريينششتاروت هذى التم ذهب سليمان وراءها. أما 

فم نفأ العبالات ونفأ اآللهذ . ونر  أن بعو الشعو  ن لت شبالات الشعو  المجاورا أو التم  الكوشيون 
آلهذ الشعو  الكنعانيذ )كما رأينا أنهم كانوا وإ ات متعدلا وأتوا من  الشعوب األراميةسكنوا وسرها ، فعبدت 

 شدا ابا ل وأتوا إلم أراضي سورها و ماي العراق ودستوطنوا فيها( . 

والعجيب ، وأنه لمما أٌ ن هللا ادًا أن  عبه إسرا يل ألخل كل هذى اآللهذ واألصنام والعبالات إلم ب لهم 
( . وادموا بنيهم ذبا ح ٌيذ 81:  88+  1::  :" )إر مدنك صارت آلهتك  ا يهوذا ألنه شلم شدلوشبدوها   " 

أخذِت بنيِك وبناتك الذين ولدتهم لم وذبقتهم لهذى اآللهذ ، ودشتبر هللا أنهم   دمون أوإلى هو ذبا ح لهذى اآللهذ " 
( . فكان 8:،  4::  84" )ٌ  ازناك أنك ذبقت بنيَّ واعلِتهم  جوزون فم النار له لها طعاما . أهو اليل من

 ( أن   دموا األوإل ذبا ح ٌيذ فع  لهذى اآللهذ.8 -هناك نوشين من الممارسات :

 ر لتبارك األصنام هتإء األطفاي.( أن  جي وا أوإلهم بين أ ال  هذى األصنام المشتعلذ بالنا:

 حقيقة هذه األصنام واألوثان

 ( . 6:  1كو8" ) إله آخر إإ واٌدانعلم أن ليأ وثن فم العالم وأن ليأ " 

 ( .4::  84كو8" ) بل إن ما يذبقه األمم فانما يذبقونه للشياطين إ )" 

إذًا نفهم أن من   ف وراء هذى العبالات هو الشيران الذ  ضلل الناس وخدشهم ليعبدونه تاركين هللا. ونفهم مما 
السقرا اوا شلم شمل أ ياء خاراذ لتلليل الناس. ٌدب مإ موسم النبم من أشماي السقرا أنه كان لهتإء 

ْم السقرا ، ولكن اوي الكتا   ولكن كل هذا إ ايام له أمام اوا هللا ، فعشا هرون تقولت إلم ثعبان وهكذا ِششِة
( فهذا  عنم أن اوا الشيران ت  ت أمام اوا :8 – 1:  2" )خر ششا هرون إبتلعت ششم سقرا فرشون أن " 

أن الشيران كان   دع فم ششور الظ م ال د مذ البشر ب داشاته هذى ، أما اآلن وفم األ ام هللا. والعجيب 
القاليذ وفم ششر نور المسيح ، ف د اعل الشيران شبالته شبالا صرهقذ له ، ومن  عبدون هذى العبالا  

كانوا  عبدون الشيران   سمون أنفسهم شبدا الشيران ، ولكنها الشهوا ال اطئذ التم أشمت أشين البشر، فبعد أن
 من خ ي أصنام هم رم  للشيران صار الناس اآلن وها للعجب ،  عبدون الشيران صراٌذ.
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 النبوات ضد األمم

هناك نبوات ك يرا ضد األمم ، تقمل إنذارات وأخبارا م يفذ ضدهم باله ك وال را  . ولكل األنبياء ت رهبا نبوات 
ضد األمم أ  الشعو  الوثنيذ. بل أن من األنبياء الش ار من كانت نبوته متجهذ ضد أمذ بعينها ، فعوبد ا تنب  

 ضد ألوم   وناٌوم تنب  ضد أ ور   

ب وق تنب  ضد بابل.......         هللا ليس ضد األمم    فهل هللا ضد هذه األمم ؟ٌو

هناك تشور خاطئ شند اليهول ، وت ثر بعو الناس ب اوالهم ، أن الكتا  الم دس فم العهد ال د م  شير إلم أن 
الشقيح للكتا   هللا هو إله خاص لهم ، وساشد شلم ذلك الفهم ال اطئ للكتا . ولكن ليأ هذا هو الفهم

فنجد أنه يرك  شلم تعامل هللا مإ اليهول  -كان لليهول أساسا  -الم دس ، ولكن ألن الكتا  الم دس هو كتا  
 -، ولكن لو فهمنا الكتا  فهمًا لاي ا لوادنا إ ارات ك يرا ألن هللا كان يتعامل مإ كل العالم  :

م سفر القكمذ " هللا لو أب و  يئا ما كان اد هللا ليأ ضد األمم فهو خال  الجميإ، في وي سليمان ف (1
نه أص  " )ٌك (. إذًاخل  هللا األمم ألنه  قبهم وهرهدهم فلهم لورهم وشملهم الذ  خل هم هللا 88كوَّ

 ( .84:  :ليعملونه )أي

 ملكم صالق رم  المسيح والذ  بارك إبراهيم أبو األباء وأخذ منه العشور ، ألم  كن أمميا. (2

م أيو  وأصقابه  (3 أليسوا من األمم ، فهم ليسوا من نسل  ع و  ، ولكن إٌ  ٌواراتهم ومستواهم الرٌو
( . فمن أين أتت هذى المستوهات 82 – :8:  6العالم ادًا ، بل كان هللا  كلمهم برؤ  وأٌ م )أ 

يذ العاليذ ، أليأ من هللا...إذًا هللا كان له تعام ت مإ األمم.  الرٌو

لذ  تنب  نبوات شجيبذ شن المسيح وخ ص المسيح ، من أين أتم بهذا ؟ أليأ بلعام النبم األممم وا (4
من هللا ، بل نجدى يدخل فم ٌوار مبا را مإ هللا. وهذى النبوات هم التم شلم هداها إنتظر المجوس 
مي ل المسيح ٌسب نبوا أبيهم بلعام. وشنتظارهم كل هذا ال مان كاف هم هللا وكلمهم بل تهم شن طره  

م أرسله هللا لهم لي ولهم إلم ٌيل المسيح. وهتإء المجوس نسل بلعام وشبراألزمان ألم  كونوا من نج
 األمم.

نينو  ألم يرسل لهم هللا يونان النبم ، وكانت توبذ نينو  لرسا لكل األاياي. فهل بعد أن شفا شنهم هللا  (5
من نسل  ع و  . وبقارا يونان من أين   عول وههلكهم فم البقيرا المت دا بالنار ف ط ألنهم ليسوا يهولا
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كانت لهم هذى الشف ذ والراذ فم التعامل مإ يونان ، أليأ هذا من شمل هللا معهم ، فكل شريذ صالقذ 
( ، ومن أين شرفوا أن هناك إله ينب م أن   شلِةم 82:  8هم نازلذ من فوق من شند أبم األنوار ) إ

( ف ولهم هذا  عنم أن 4:  8" )يون  فينا ف  نهلك اإللهإلم إلهك شسم أن  فتكر  ام أصرخله الجميإ " 
فهذا  عنم يهوى  الرب( ف وي الكتا  84:  8ذبيقذ )يون  للربللجميإ. وإٌ  أنهم ادموا  إله واحدهناك 

ع و . إله إسرا يل ، إذًا هم آمنوا باشله الق ي م. فهل يرفلهم هللا بعد هذا ألنهم ليسوا من نسل  
وإٌ  أن هللا كلمهم بل تهم ، فهم  فهمون كبقارا ل ذ البقر ودضررابه وهيااه قير العال  ثم هدوءى 

 فج ا إذ أل وا يونان فم البقر. كل هذا  شير لتعامل هللا مإ األمم.           

 844والم وهناك نبوا ضد نينو  هم نبوا ناٌوم النبم تتنب  به ك أ ور وفنا ها وأتت بعد يونان بق (6
سنذ ، فا) ابل أن ي هلك وه ر  ينذر أوإ ، وهذا ما ٌدب فع  . وهذا إن لي شلم  ئ فهو يدي شلم 
أن هللا  قب نينو  فهم خلي ته وإ يرهد ه كها لذلك أنذرها فلما إستجابت فرح بها. لكن ٌينما ت ست 

ر بموت الشرهر   وي السيد هل مال لو  سمح ب رابها. وهذا نفأ ما االه هللا شن  عب يهوذا "  سرا أ سَّ
 ( .1::  81" )ٌ  فيقيا الر  . أإ براوشه شن طراه

واألشجب أننا نر  شند أٌد  عراء اليونان ودسمه أبيمينيدس هذا الشعر العجيب شله أسماى اشله  (7
حوش لقد صنعوا لك قبرا أيها القدوس األعلى والكريتيون دائما كذابون وقتلة. و المجهوي       " 

" . فمن  لست ميتا إلى األبد... أنت قائم وحى ألنه بك نحيا ونتحرك ونوجد ردية بطون بطالة. ولكنك
أين أتم هذا الشاشر األممم بهذا الك م العجيب إإة لو كان هللا يتعامل مإ األمم. شا  هذا الشاشر 

 سنذ. 444ابل المسيح به 

كمته (8 مإ بعو األم اي القكيمذ شند بعو  عو   تشابهت وربما تراب ت بعو أم اي سليمان ٌو
األمم )فبعو األم اي األخر  الفاسدا شندهم هم من نتاا خبرات فاسدا( فكيف ٌدب هذا إإة لو كان 

، مما  عنم  ( 60:  0مت) المشدر واٌدًا وهو الروح ال دس. فا)  شرق  مسه شلم األبرار واأل رار
م لقك ماء هذى الشعو  بهذى األم اي القكيمذ ٌتم إ   ولهم شدو أن هللا كمسئوي شن خلي ته كلها أٌو

ال ير لله ك التام. ف   ع ل أن يترك هللا الشيران  عيل فم األرن فسالًا وهللل الناس وإ  كون 
 هناك شمل ملال من هللا.

ذين فيها  هناك نبوات ااسيذ ادا شلم بابل وذلك لتدميرها للهيكل وألور ليم ، ولكن هل هللا ضد البشر ال (9
( وضربات :؟ ارعا إ ...فنر  هللا يتعامل مإ ملك بابل الشهير نبوخذ نشر شن طره  األٌ م )لا
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وباركت العلمة وسبقت ( ٌتم االى لة مان به ، وألن يتواضإ وه شإ أمامه وه وي " 6الت ليب )لا
مدت القم إلم األبد الذ  ( .  12 – 11: 6"  )لا سلرانه سلران أبد  وملكوته إلم لور فدور ٌو

وإٌ  أن هللا إ  جبر الناس شلم  ئ بل خل  هللا اشنسان شاا  ، وهتعامل هللا مإ اشنسان باشاناع " 
( . وإٌ  طوي المدا التم تعامل هللا فيها 2:  4:" إر  أانعتنم  ا ر  فااتنعت وألققت شلمَّ ف لبت

بها معه ٌتم وصل إلم ما وصل إليه من اش مان ، مإ نبوخذ نشر واألساليب المتنوشذ التم تعامل 
 فا)... اشبذ مرضوضذ إ   شف.

نانه  (11 هللا إ يهتم ف ط باألمم كبشر بل يهتم بالقيوانات وكل ال لي ذ ، فهو يرزق الجميإ ٌو
مته تشمل الجميإ ، ششافير السماء ولفراخ ال ربان هذى التم  كرهها الناس لكن هللا يرزاها )م   وٌر

و  التم يرهد الناس اتلها وللدولا الش يرا ، وللنعام ، ولن ٌ  أن النعامذ تترك 1:  862 ( ، وللٌو
و  البرهذ تدوسه فيقاف  هللا شليه )أ  ( ولنسمإ اوي هللا ليونان النبم   " 81 – 81:  11بيلها لٌو

بوا من الناس الذين إ العظيمذ التم يواد فيها أك ر من إثنتم ششرا ر  أف  أ ف  أنا شلم نينو  المدينذ
هذا هو هللا المقب القنون شلم خلي ته أفيهلك األمم ألنهم  عرفون  مينهم من  مالهم وبها م ك يرا" 

 ليسوا من نسل  ع و  ، بينما نراى فم هذى اآل ذ يهتم بالبها م ؟!

م لذ لذلك " هناك نبوات شديدا فم العهد ال د م تشير ل بوي األمم ود مانهم فم المست بل ولن خذ أ (11
ألنه من مشرق الشمس إلى مغربها إسمى عظيم بين ( + " 8:  882م ...)الرب يا كل األمم سبحوا

"  مكان يقرب إلسمى بخور وتقدمة طاهرة ألن إسمى عظيم بين األمم قال رب الجنود األمم وفى كل
إلرجاع ( ه آخذا صورا شبدالمسيح الذ  أخلم ذات) قال الرب جابلى من البطن عبدا له واآلن(. 88:  8)م 

اشسم الجديد ليع و  رم ا لكنيسذ العهد الجديد إسرا يل ) فينضم إليه إسرائيل( لليهول  شير اشسم ال د م له) يعقوب

فقال قليل أن تكون لى عبدا إلقامة أسباط يعقوب ورد ( .. األمم واليهول وهذى ضمت 84:  4قل  هللا
( . 2 – 0:  61...  )إ خالصى إلى أقصى األرض ألمم لتكون نورا ل محفوظى إسرائيل. فقد جعلتك

لتر  نبوا واضقذ لدخوي  عو    12( . ورااإ م مور 2 – 8:  40+  1 – 8:  06ورااإ ) إ 
 مشر وبابل وفلسرين وصور وكو  إلم  عب هللا. 

مبارك شعبى مصر وعمل يدى ألم يبارك هللا  عب مشر وأ ور فم سفر إ عياء "  (12
" ولم   ل  عب مشر مما  عنم أن  عب مشر  شعبى مصر( . بل ااي هللا " 0::  81..)أشور

 صار من خاصته.
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هللا ليأ ضد أ  اص وإ بشر إنما هللا ضد الشيران والعبالا الوثنيذ وال ريذ التم   دع بها  (13
م "  ضعف  "  وهشل فم  عب إ  َْعِ ل   ْشرَعالشيران البشر فيجعلهم كمن ب  ش ل وه وي الٌو

والس فذ ت لب ال لب.  عبم  الزنى والخمرالع ل إلم لراات شجيبذ من الممارسات الوثنيذ القم اء " 
( وهذى كانت شالا وثنيذ فيوافون ششا وهتركونها 86 – 88:  6)هو  ت برى.."  س ي خشبه ، وششاى

لون مواافهم بناء تس ط وهقدلون مواافهم بناء شلم إتجاى واوع العشا ، وكانوا يذبقون شج  وهقد
( . إلم هذى الدراذ إست ف الشيران بع ل اشنسان ، وما الذ  ألَّ  8::  8:شلم لون كبدى )ٌ 

. وهذا ما يدفإ إليه شدو ال ير. ونر  س رهذ  الزنى والخمر باشنسان ليشل إلم هذى الدراذ ؟  
م من العبالا الوثنيذ )إ  يد الذ   عري ( . وه بر هللا  عبه أن هللا4: – :8:  66الٌو  هو الٌو

 ال لي ذ خال  العالي هللا نر   الن رذ هذى وفم ( .1 – 4:  66( + )إ 6: – 8::  68المست بل )إ 
 ضد النبوات أن نجد بل.  إست ناء ب  وأمم يهولاً  الجميإ يدين يدين ٌين أنه. البشر كل ول ان كلها
 .  شصقاٌات فرالت إسرا يل ضد النبوات أما ، ف ط آ ات شدا كانت األمم

هناك ما  سمم الناموس الربيعم )اللمير( وهذا لكل البشر ، يهول وأمم ومسيقيين وهم  (14
وصا ا هللا مربوشذ شلم ال لب. فاذا كان هللا اد طبإ وصا اى شلم الو  األمم فهو يتعامل معهم. 

ع و  شلم المكان وبهذا الناموس الربيعم شري يوسف أن ال نا   لب هللا. وبهذا الناموس أطل   
مذ بل  الذ  تشارع فيه مإ هللا بيت إيل أي بيت هللا ول ن المكان بال هت ، وشرفت الراذ والٌر

إن كان األغرل يحفظ أحكام والش ا طره ها إلم الو  بقارا يونان . ونسمإ بولأ الرسوي   وي " 
 "  تحسب غرلته ختانا الناموس أفما

أن  قف  الناموس إن لم  كن هللا اد طبإ الناموس شلم البه. ( . وكيف  ستريإ األقري 4::  :)رو
 8ون ٌ  أنه إذا كان األمم اد كسروا الناموس الربيعم فان اليهول اد كسروا ناموس موسم ورااإ )رو

 (.1رو -

ن لص من هذا أن هللا هو لكل العالم ، خل  الجميإ ألنه  قبهم وهرهدهم وهرشاهم ،  واد طبإ  (15
هم ودن ايل شن اليهول أنهم  عب هللا الم تار ، فهذا  عنم أنهم م تارهن لي تم منهم وصا اى شلم الوب

المسيح وليكونوا أمناء مكتبذ المسيقيذ ، أ  ما بين أيديهم من الناموس والنبوات تشهد ب زليذ فكرا 
 ( . 6ال  ص. )فم هذى الن رذ رااإ موضوع إسرا يل با  

 مم إذا  لماذا كل هذه النبوات ضد األ
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رأينا أن الشيران وراء كل هذى العبالات الوثنيذ ، ونر  أن هللا   َعبِةر فم هذى النبوات شن ضي ه الشديد من 
       -( :4::  84كو8+  6:  1كو8أشماي الشيران )

 ( من ناٌيذ ، هللا قاضب منه ألشماله والتم أفسدت اشنسان.8

 اشنسان له.( ومن ناٌيذ أخر  هللا قاضب من إستجابذ :

ولكن نلمح أن خرا ا األمم التم  علن هللا نبوات شنها إنما هم صفات الشيران وخرا اى. وبهذا تشبح هذى 
( وال انيذ خاصذ بملك 86الشعو  رم ا للشيران ، ونر  هذا بوضوح فم نبوتين األولم خاصذ بملك بابل )إ 

م فج ا إلم ملك من نوع آخر إ  مكن أن  كون ( ٌيل نجد الك م شن ملك منهم ثم يتقوي الك 1:أ ور ٌ )
ويكون فى يوم يريحك الرب من تعبك ومن إنزعاجك ومن العبودية القاسية...أنك إنسان شال  ......م ً  

وتقول. كيف باد الظالم....الضارب الشعوب بال فتور...إستراحت إطمأنت  تنطق بهذا الهجو على ملك بابل
كيف سقطت  م  مكن أن  كون فع  شلم ملك بابل ، لكن ما  تم بعد هذا إ ينرب  شلم إنسان()إلم هنا فالك ....كل األرض

 ( 1:( . وهذا األسلو  نفسه نجدى شن ملك صور فم )ٌ 82 – 1:  86..)إ من السماء يا زهرة بنت الصبح

 -:  ولكن لماذا إستخدم الوحى هذين الملكين بالذات ليرمزا للشيطان بهذا األسلوب؟

 م ل ال وا المدمرا والجيو  الجبارا التم لمرت األرن ، فجي  بابل أينما تواه كان   ر  وه تل،  بابل ملك
 وبابل هم التم لمرت هيكل هللا ، 

رر  24وبابل هم التم إستعبدت  عب هللا فم سبم إستمر  سنذ ، ٌتم ااء كور  ملك فارس وكسر بابل ٌو
ن الذ  إستعبد اشنسان ولمرى كهيكل ) فكان اتَّاًإ للناس منذ البدء  عب هللا . فشارت بابل بهذا رم ا للشيرا

ررنا فشرنا أٌرارا )يو66:  1)يو ( ، وفم هذا صار كور  رم ا للمسيح ، فهو 14:  1( ، ٌتم ااء المسيح ٌو
سر كور  ( وكما كالتم ترم  للشيران( الذ  لمرته بابل )أصدر أمرا بالبناءمقرر  عب هللا وهو بانم الهيكل )

=  كورشأبوا  بابل المنيعذ هكذا كسر المسيح أبوا  الجقيم لي را الذين رادوا شلم رااء ، ومعنم إسم 
 مأ وباألراميذ راشم وهذى هم صفات المسيح  مأ البر والراشم الشالح. بل ااي شنه الكتا  هذا صراٌذ... 

 ( . 8:  60+  1::  66مل )إ أنه مسيح الر  وأنه الراشم المعين من ابل هللا ليتمم هذا الع

ب ناى الفاٌ  وأمواله ف د صار رم ا للملذات العالميذ والشهوات القسيذ ودقراءت ال ريذ ، ولنر   ملك صورأما 
ماذا صنعت إي ابل زواذ أخا  ملك إسرا يل وهم إبنذ ملك صور الذ  كان ر يسًا لكهنتها فم نفأ الوات ، 
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يل بكل ما تلمنته من فجور فم هياكل البعل ف فسدت  عب هللا تماما مما وكيف ألخلت شبالا البعل إلم إسرا 
 أل  ألن هللا سمح لملك أ ور أن يدمر إسرا يل المملكذ الشماليذ تماما.

وهذى وسا ل ٌرو  الشياطين ضد اشنسان شالا ، فاما ال داع باقراءات ال را ا التم فم العالم )وهم لها قنم 
شين فم 81)وهذا ما تم له بابل( . وهذا نراى فم سفر الرؤها )رؤ صور( أو اشضرهال الدمو   ( وأن هناك ٌو

سيظهران فم نها ذ األ ام ، ٌو  البقر وهذا   ص لمو  ، وهناك ٌو  البر وهو إنسان م الع ، وهعريهما 
اءات الشيران كل اوته. وأليأ هذا هو األسلو  الذ  إتبعه الشيران فم ٌربه ضد المسيح. فبدأ معه باقر 

خرا ا العالم وأمجالى " أشريك كل هذى " ولما رفو كان الهجوم من الكهنذ والفرهسيين ودستمر هذا إلم أن 
 إنتهم بالشليب.

سنذ فم بابل . فل د تم السبم شلم أربإ مراٌل بدأت فم أ ام الملك  24ِإْست عِبد  عب هللا مدا  -سنررررة : 21
بل وأخذ معه أشدالا كبيرا من المسبيين ليستعبدهم فم بابل وكان منهم يهوهاايم ، فل د ااء نبوخذ نشر ملك با
ق.م. وفم هذى المرا  014ق.م. وكان السبم الرابإ واألخير سنذ  444لانياي وال  ب فتيذ ، وكان ذلك سنذ 

آنيذ أخذ كل من هو االر شلم العمل إلم بابل وترك فم أور ليم مساكين األرن ، ولمر المدينذ والهيكل وأخذ 
( وأٌرق 8:،  4:: :تم:+ 84: 8كو8بيت الر  )وهذى ترم  لشعب هللا الذ  هو آنيذ  سكن فيها روح هللا  

ق.م.  014المدينذ وكسر أسوارها وتركها خرابا. وهذا ما شمله الشيران فم اشنسان. ودستمر ذلك ٌتم سنذ 
ودنتهم سنذ  444( . فالسبم بدأ سنذ 1:،  0:شندما ٌرر كور  الشعب وبهذا تمت نبوات إرمياء النبم  )إر

 سنذ. 24ق.م. أ  مدا  014

فم السبي كانت ش وبذ للشعب شن خريتهم ، ولكنها ش وبذ لفترا مقدولا لي تم بعدها  السبعون سنةوهذى 
كور  وهقرر الشعب . وكان هذا رم ا ألننا ب ريتنا إست عِبدنا للشيران لفترا مقدولا إلم أن ااء المسيح 

ررنا.  هم سبعذ أ ام ال لي ذ ونقن اآلن فم اليوم السابإ...     ورام  2...      84×  2=  24ورام       ٌو
سنذ هم مدا رم هذ تشير للمدا التم   ليها اشنسان شلم  24ه  م ل الوصا ا .   وبهذا تشبح مدا ال 41

د س ط فم نها ذ اليوم السالس فبدأ األرن برإمها وضي اتها الناتجذ شن كسرى للوصا ا. فرلم أبو البشرهذ بالجس
اليوم السابإ شلم األرن ، واشنسان مستعبد للشيران. ون ٌ  أنه شندما أخر  آلم فاراه هللا فاستعبدى الشيران 

( . وهذا ما االه بولأ الرسوي  " 88ٌ  – 1، وشندما أخر ت أور ليم فارق هللا الهيكل فدمرى اي  بابل )ٌ  
( . وكما َخِرَبْت 4::  1" )رو أال الذ  أخلعها شلم الرااء رل . ليأ طوشا بل منإذ أخلعت ال لي ذ للب
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سنذ بيد كور  مسيح الر  ، هكذا سي ْلِ م مسيقنا فم نها ذ هذا اليوم السابإ الشيران فم  24ه بابل فم نها ذ ال
 ( .84:  4:البقيرا المت دا بالنار ليهلك أبد ًا. )رؤ

 ، أسبوشا 21 بعد سي تم المسيح أن فيها   وي التاسإ اشصقاح النبم لانياي سفر فم أخر   نبوا أ لا وهناك
 أشال ل د ٌو ا. الفارسم الملك كور  يد شلم بابل س وط بعد وفارس مال  ملك بدا ذ فم ايلت النبوا وهذى
 أسبوع 21 مدا الرومان ثم اليونان ثم فارس ٌكم تقت الشعب  ل ولكن أرضه إلم هللا  عب الملك كور 
 الشعو  هذى ٌكم تقت ٌرهذ وب  شبول ذ ٌالذ فم  ل الشعب أن أ .  سنذ 614=  2×  24 أ  سنين
 من لم هد النبم لانياي سفر لتفسير الراوع يرام) سنذ 614 به النبوا هذى بعد فع  المسيح ااء ول د.  الوثنيذ
دا بسبعين ت در زمنيذ لفترا مستعبدا  ظل هللا  عب أن الفكرا نفأ تتكرر وبهذا( . الشرح  أسبوع أو سنذ) ٌو
 ( . سنين

 السماء كنجوم إلهك الر  اعلك اد واآلن مشر إلم آباؤك ن ي نفسا سبعين"  إسرا يل لشعب النبم موسم وه وي
 وبالراوع( . 2::  64تك) نفسا 21 مشر إلم ن لوا الذين األنفأ شدل فكان( . :::  84تل" ) الك را فم

 21 شدلها أن ونجد نوح من تناسلت التم العالم  عو  لكل ٌشراً  نجد التكوهن سفر من العا ر لةصقاح
 ال ريذ بسبب للشيران البشر لعبول ذ رم اً  كان لفرشون  وشبوليتهم مشر إلم الشعب ن وي أن فهمنا فاذا.  عباً 
 لعبول ذ إ ارا هو 21 اله العالم  عو  وشدل مشر إلم ن لت التم األنفأ شدل بين ما 21 رام تكرار فيكون . 
رر المسيح ااء أن إلم ، أمم أم كانوا يهولاً  ال ريذ بسبب للشيران البشر كل  إن"  لليهول وااي الجميإ ٌو

 " أٌرارا تكونون  فبالق ي ذ اشبن ٌرركم
 ( . 14:  1يو)

 

 بابررررررل

بامرأا زانيذ زنم معها ملوك األرن وهم االسذ شلم مياى ك يرا مقاولذ  82 شورها سفر الرؤها فم اشصقاح 
رٌ أن تتجمل ، وه وي.. وشلم ابهتها إسم مكتو  .  . بابل العظيمذ أم ال وانم ورااسات األرن. واوله  سِّ

األرن فهو  عنم اشنسان الذ   ظن أنه إمتلك الك ير من  هوات األرن وإ يهتم ب ن تكون له كنوز فم 
السماء. واالسذ شلم مياى ك يرا فهذا إ ارا ل يرات وملذات هذا العالم . والر  ااي شن الشيران ر يأ هذا 

ملذات ٌسيذ وخرا ا لمن  سير معه وه لإ له ، وهعريه إٌساس م الع ب نه إمتلك كل  العالم ، فهو  عرم
أشريك هذى اميعها إن (. وإ يدر  أن الشيران اد إمتلكه هو " 14:  86 ئ فشار َمِلكًا شلم األرن )يو

 ملوك ملك ل ب ألنفسهم  عرون  كانوا وأ ور بابل ملوك أن هذا فم ونر  ( . 1:  6" )مت خررت وسجدت لم
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 بها ليتلذذ الشيران يد من خريذ   بل من كل أن هذا من ونفهم( . 1:  84إ +  12:  :لا+  2:  4:ٌ )
 . للشيران شبدا صار الق ي ذ فم هو  يئا إمتلك أنه وهتشور

 هذا هو إبن كو  بن ٌام بن نوح ، إذًا هو ملعون لعنذ نبوهذ ( 88 – 4:  84تك) بابل أسأ الذ ونمرول  
( . وكان إسم نمرول شند اليهول رم ا للتمرل ضد هللا. وه وي شنه الكتا  أنه 1: – 0::  1نر  بها نوح )تك

( . فان كان المسيح هو الراشم 2:  0صم8كان ابار صيد فهو الشورا الملالا للملك الم الم أ  الراشم )
( . فنمرول صيال   تل 6:  0بط8الشالح ور يأ الرشاا  كون نمرول رم ا للشيران الذ  هو ضد المسيح )

( في وي أن 84:  84فرهسته ، أما الراشم فهو يبذي نفسه شن خرافه.  وكان أوي ِذْكر لبابل فم سفر التكوهن )تك
ابَّارا فم األرن...َابَّار صيد  إبتدأ  كون ...ونمرول هذا   وي شنه الكتا  أنه  " نمرول كان إبتداء مملكته بابل

" . وأما نمرول متسأ بابل فهو م لوق ابار كما ااي شنه الكتا  ، ونمرول إسم سامم وهعني ابار  أمام الر 
( . وهو أوي من أسأ مملكذ فم تارهخ البشرهذ ، 4:  0" )ممبابل أرن نمرولأو متمرل . وه وي مي ا النبم "

( نجد بدا ذ التمرل شلم هللا 1 – 8:  88ومن إ ارات شديدا يبدو أنه كان   شيذ شدوانيذ  رهرا. ثم فم )تك
فم ٌالثذ بناء برا بابل ومن ثم بلبلذ األلسنذ ، وهذى إ ارا ضمنيذ لعدم المقبذ ف  واول لرره ذ للتفاهم بين 
البشر ، وهذا شكأ شمل الروح ال دس ومن ثمارى المقبذ ، مما  هر يوم ال مسين فم التكلم ب لسنذ فوادت 

ل  للمقبذ. فان كان التفاهم يتل  للمقبذ فان سمذ ملكوت هللا المقبذ ، فعدم طره ذ للتفاهم بين البشر مما يت 
 ( 66:  1المقبذ يتل  للشراع والدم ل ذ مملكذ الشيران ال تاي للناس منذ البدء )يو

واوله فم سفر الرؤها أن إسم بابل سر فهذا إ ارا ألن بابل هنا اد إ تعنم ا رافيا بابل = العراق ، ولكنه إسم  
م. ومن   شير لمملكذ ملالا ) فم كل العالم ، وكل من يترك هللا وهذهب ل يرى  سمي الكتا  هذا بال نم الرٌو

فالشيران هو المتمرل شلم هللا ، الجبار الذ   كل ما سب  ن خذ بابل كرم  لمملكذ الشيران شلم األرن ،
.   ومن هنا ااي المفسرون أن هناك  شيد ضقا اى من البشر باقراءات ال را ا والشرور والملذات القسيذ

مملكذ  بابلشرهأ  الشيطانوهناك....     كنيسته....شرهأ  المسيح شرهسين وشروستين فم الكتا  الم دس ،
أن هللا  عرم إرمياء النبم ك سا ااي  0:الشر الم اومذ ) فم هذا العالم. ون ٌ  فم سفر إرمياء اشصقاح 

الشعو  )أور ليم...ومشر...وكل األمم المعروفذ واتها( وفم النها ذ  شر   شنه ك س س ط من يد هللا ليس م
( وفيها يذكر 68:  08( . و يشك كلمذ رم هذ تشير لبابل وهذا يتلح من )إر1: – 80ملك  يشك بعدهم )

م ( أن  يشك كان إسما آخر لبابل أو لج ء منها شل8   -النبم اشسمين معا ، بابل و يشك. ولهذا تفسيرهن :
( هم كلمذ بها ل   وبها ت شب فم القروي واد تشير لشئ ما زاي قاملا. ولكنها شموما هم :األال.    

رم  لبابل.   ومعنم ك م إرمياء النبم أن الشيران ورم ى ملك بابل سيسول وهستعبد كل العالم ، ثم  شر  هو 
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وكرم  لهذا نجد نبوات رهيبذ ضد بابل فم أخيرا ك س س ط هللا شليه ٌين يل يه فم البقيرا المت دا بالنار. 
( وطلب من مندو  له هو سرا ا بن نيرها الذاهب إلم بابل 08،  04إصقاٌين طوهلين من سفر إرمياء النبم )

بابل وال تقوم من  هكذا تغرق أن   رأ هذا الك م شند نهر الفرات ثم يربره بقجر وهل يه فم نهر الفرات اا   "
ورفع ( " 8::  81( . وهذا نفأ ما االه سفر الرؤها )46 – 01:  08" )إرعليها ويعيون  الشر الذى أنا جالبه

توجد  مالك واحد قوى حجرا كرحى عظيمة ورماه فى البحر قائال هكذا بدفع سُترمى بابل المدينة العظيمة ولن
 الم بلذ ماء فم م داسا للشيران كرم  موآ  ونر  . ال رق  وهو  يشك كلمذ لمعنم تفسير وهناك " .فيما بعد

( من نبوات 08،  04( ما سمعناى شن بابل فم )إر8:ونسمإ أ لا فم إصقاح )رؤ ( . :8 – 1:  0:إ )
( ينت ل الك م صراٌذ من ملك بابل إلم 86( بل فم )إ 86،  81رهيبذ ب رابها. وهذا نفأ ما نسمعه فم )إ 

فذ للشيران ، لكل هذا ن وي أن بابل ترم  لمملكذ ( لتجد نفأ النها ذ الم ي62الشيران بوضوح. ورااإ )إ 
الشيران المتمرل شلم هللا وهقاوي بكل ما  مكنه أن  جذ  كل من  ستريإ ألن يتمرل شلم هللا ، مست دما فم 
هذا أسلقته من ملذات وأمجال هذا العالم. بل كانت بابل فم امالها وروشذ وف امذ مبانيها التم أسسها نبوخذ 

( .  ولذلك لم نسمإ كلمذ 80 – 88:  1:لعظيم ، كانت رم ا لجماي الشيران ابل س وطه )ٌ نشر البناء ا
بركذ واٌدا فم الكتا  مواهذ لبابل. لذلك ينبه هللا أوإلى وكل من يرهد ال  ص والقياا األبد ذ أن   راوا من 

 ( . 1 – 6:  81+ رؤ 4::  62بابل )أ  يتوبوا شن خرا اهم( ٌتم إ ينالهم من ضرباتها )إ 

ونجد نبوات شديدا ضد ملوك و عو  ك يرا إضرهدت  عب هللا وسن تي لدراستها ، ولكن إذا كانت بابل رم  
شبليأ ومملكته ، تكون هذى الشعو  هي التم إن الت للشيران ونفذت خرره فم إضرهال  عب هللا. وكما أن 

( 8: – 6:  1+ يت :1 – 82:  :1لوك )ٌ هناك نبوات به ك بابل فهناك نبوات به ك هذى الشعو  والم
وهذى الدينونذ المشار إليها هم لينونذ اليوم األخير. لينونذ كل هتإء ستكون مإ الشيران فم البقيرا المت دا 

 4::  1( . والعكأ فنجد أن  عب هللا ينجو فالمسيح بررهم )يت80،  84:  4:+  4:،  81:  81بالنار )رؤ
موس ش وبذ الكل يوم الدينونذ )لمش  وفلسرين وصور وألوم وشمون وموآ  وههوذا ( . ونر  فم نبوا شا8:، 

ودسرا يل ، فا) ضد ال ريذ فم كل زمان ومكان أينما كانت ، وهللا الد ان  عااب كل ال راا. واألإم القاليذ 
ء هو أن   تم ليفد  القالثذ للبشر هم نتيجذ لل ريذ ، ونا ئذ من أن هللا أسلم ال لي ذ للبرل ولكن شلم راا

( . وأتم المسيح وتمم الفداء ، وتب ت األإم لت ليب أوإل هللا " فمن  قبه الر  يتلبه "  4::  1ال لي ذ )رو
( . وإٌ  أن كسر بابل )أ  الشيران( مرتبط ب  ص المسيح وراوع العالم إلم هللا ، فبعد أن  4:  :8)شب

هم ( كنيسذ األمم) يقول الرب بنو إسرائيل تلك األيام وفى ذلك الزمان فىتنب  إرمياء النبم ب را  بابل   وي " 
يسيرون سيرا ويبكون ويطلبون الرب ( 84 : 4فهم صاروا كنيسذ واٌدا هم إسرا يل هللا قل) معا( اليهول) وبنو يهوذا



 مقدمة عامة لألناجيل )جغرافية وتاريخ األمم(

 

 
139 

 04" )إر بابلإهربوا من وسط (. وما هو المرلو  من الكنيسذ التم فداها المسيح وأسسها " 6:  04)إر إلههم
جمهور شعوب ( الشيران)ألنى هأنذا أوقظ وأصعد على بابل ( . والكنيسذ لها وشد ب ن تنتشر وت لب " 1: 

ألنكم قد ( " 84،  1:  04إر...... وتكون أرض الكلدانيين غنيمة..." )(المسيقيين من كل أمذ ولسان) عظيمة
( . وخرا  الشيران صدر بقكم 88:  04( ...)إراشنسان ماتذ الشيران بس وط " ) فرحتم وشمتم يا ناهبى ميراثى

 – 82:  04)إربرية وأرض ناشفة وقفر... ( بابل التم ضم ايشها من كل األاناس) .....ها آخرة الشعوبنها م " 
 غنم متبددة . قد طردته السباع( البشر الذين أس رهم إبليأ) إسرائيل( . وهذا مرتبط بعولا البشر ) " 4:
فى تلك األيام وفى ذلك الزمان يقول الرب ُيطَلب إثم إسرائيل فال يكون وخطية يهوذا فال توجد (....." نالشياطي)

م شلم لسان إرمياء 4: – 82:  04( )إرقفران ال ريذ كان بدم المسيح" ) أغفر لمن أبقيه ألنى ( . وهل ص الٌو
بنى إسرائيل وبنى يهوذا معا مظلومون وكل هكذا قال رب الجنود إن النبم تارهخ ال  ص والفداء وه وي    " 

( . رب هو الفال  ر  المجد  سوع المسيح الذ  لفإ لمه فد ذأبوا أن يطلقوهم . وليهم قوى ) الذين سبوهم أمسكوهم
( . ونجد نبوا ٌب وق النبم 16 – 11" )إر الجنود إسمه. يقيم دعواهم لكى يريح األرض ويزعج سكان بابل

 كلها شن بابل .

واٌدا  ر يأ مملكذ فارس واف م ابلمالشيران هو الذ    ول الملوك الذين  لرهدون  عب هللا "  ونر  
( . ف وله ر يأ فارس أ  الشيران 4: – 81:  84." )لاوششرهن يوما.. فاذا خرات هوذا ر يأ اليونان   تم

اف بناء الهيكل. ور يأ الذ   قرك ملك فارس فيجعله  لرهد  عب هللا ، فنجد أن أٌد ملوك فارس اد أمر بو 
 اليونان هو الشيران الذ   قرك ملك اليونان ، ورااإ ما فعله أنريوخأ إبيفانيوس فم  عب هللا. 

جالسة على وحش ( فهم اد تركت هللا وذهبت وراء شرهسها الشيران)  إمرأة زانيةوبنفأ المفهوم نجد بابل فم صورا 
له سبعة رؤوس ....هى سبعة جبال ... ( وهذى أخ ق الشيران) مملوء أسماء تجديف( الشيران الدمو  ) قرمزى 

...( وهذى الممالك هم التم إضرهدت  عب هللا شبر فرشون وأ ور وبابل هم سبعذ ممالك وهم مشر) سبعة ملوك
:  84" )إ  أليست رؤسا ي كلهم ملوكاكله( .  ونسمإ شن ملك أ ور كرم  للشيران   وي "  82التارهخ )رؤ

ن لص أن النبوات التم ايلت ضد األمم إنما هم أ لا ضد الشيران الذ   قركهم فين الوا إليه.  ( . ومن هذا1
 وتكون كل أشمالهم البشعذ فم إضرهال  عب هللا وخرا اهم هم بفعل الشيران الم اوم ) والمتمرل شليه. 

 المعركة هى بين هللا والشيطان

( . 86،  81:  86)إ  ل كرسيه فوق كواكب هللا...وهشير م ل العلمة  جعَتَمرََّل الشيران شلم هللا وَفكَّر أن... 
واء ليشنعا م له وهكسرا وصيذ هللا متشورهن هم أ لا أنهم سيشيرون م له )تك رََّن آلم ٌو ٌَ :  1وفم تمرلى 
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أ ( . ومن يومها صارت هذى شالا الشيران أن   و  أوإل آلم ليتمرلوا شلم هللا .وكانت النتيجذ فسال الجن0
البشر  ٌو ن هللا شلم خلي ته. وارعا كان هللا فم ضي  مما ٌدب وهقدب من إنتشار الشر فم العالم وك نه 
تقد  ). وكان ٌ ن هللا ألنه مقب للبشر ٌو ن شلم ما ٌدب لهم )هذا  فسر بكاء المسيح شلم ابر لعازر 

فم كل ضي هم تلاي  وم ك ٌلرته مإ أنه  علم أنه سي يمه بعد لاا   معدولات( . وايل شن هللا أنه " 
ملهم كل األ ام ال د مذ خلشهم . بمقبته ورأفته هو فكهم ورفعهم (. فا) لمقبته للبشر تلاي  1:  41" )إ ٌو

فدستهم ب لبم ووطئتهم ب يظم َفر  َّ ششيرهم شلم مما ٌدب لهم وَشبَّر شن هذا ال ي  من الشيران ب وله " 
( . فالعداوا 6،  1:  41" )إ  وسنذ مفديةَِم اد أتت يوم الن مذ فم البمألن .  ثيابم فلر ت كل م بسم

وهل لك أيها الق ي يذ هم بين هللا والشيران وهذى النبوات ضد األمم هم فم الق ي ذ نبوات تهديد ضد الشيران " 
ظم وشاي فان لر  الجنول يوما شلم كل متع( . وه وي إ عياء أ لا " 8:  11." )إ الم ر  وأنت لم ت ر 
( . وهذا المتعظم العالم هو الشيران الذ  رفإ نفسه ادا... فان فو ادا 8::  :" ) وشلم كل مرتفإ فيوضإ

 ( .:0،  08:  8" )لوشن الكراسم ورفإ المتلعين  أن ي األش اء".... 

نًا للقرهذ التم وإٌ  مشاشر القب فم الب هللا تجاى البشر وقيظه من إبليأ فيما فعله بهم . ولكن هذا كان َثمَ  
أرال هللا أن  منقها لةنسان ف د خل نا هللا شلم أٌرارًا صورته كشبهه. وارعا لم  سكت هللا ، فا) لن  عج  شن 

ليس القل ، ورأينا القل فم اآل ذ الساب ذ إذ نجد الدم واد لرخ ثيابه ، بل كان فم مقبته متشواا لهذا اليوم " 
أثار ال ريذ واد  وهذى هم) ليت علىَّ الشوك والحسك( مواه لعدوى الق ي م الشيرانمن اشنسان ف ي  هللا ) لى غيظ

وهذى كانت  خرفنا منه فهناك معركذ بين المسيح والشيران الذ )  فى القتال( 81 : 1 هرت كاكليل  وك شلم رأسه   تك

" .  لحا يصنع معىمعى . ص فأهجم عليها وأحرقها معا  . أو يتمسك بحصنى فيصنع صلحا( معركذ الشليب
فى ذلك ( ...يد هللا هو المسيح) يا رب إرتفعت يدك( . وتنب  إ عياء شن شمل المسيح الفدا م " 0 – ::  2:)إ 

( 8:  2: – 88:  4:)إ  لوياثان الحية الهاربة..."( الشليب) القاسى العظيم الشديد اليوم يعاقب الرب بسيفه
أنا الرب ( . الكنيسذ التم أٌبها المسيح ود تهم أن تكون شروسا له) شتهاةللكرمة الم فى ذلك اليوم غنوا. ثم   وي 

( فالر  ٌاميها. الر  شرهأ 1،  ::  2:. )إ لئال يوقع بها( بالروح ال دس) حارسها . أسقيها كل لحظة.
ت صل  ع و  هنا هم اليهول وه) فى المستقبل يتأصل يعقوب( " 1 – 4:  2:كنيسته نجدى يتسأ كنيسته هنا )إ  

كنيسذ العهد الجديد وهسميها بولأ الرسوي إسرا يل هللا ، تلم العالم ) ويفرع إسرائيل( نسله تعنم أن المسيح األزلم سي تم من

 .  ويمألون وجه المسكونة ثمارا.."( 84 : 4كله مإ من آمن من اليهول   قل

 إذا  إن كان هللا ضد الشيطان هكذا فلماذا يتركه ؟!
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نر  إاابذ هذا بوضوح فم سفر ٌب وق . فقب وق النبم رأ  الفسال واد إنتشر فم يهوذا  عب هللا ،  (1
:  8" )ٌب ٌتم متم  ا ر  ألشو وأنت إ تسمإ أصرخ إليك من الظلم وأنت إ ت لصفا تكم ) " 

شيتها وهم رم  للشيران )ٌب:  ار  " ( . وهشرخ ٌب وق 88 – 0:  8( . وهرهه هللا صورا لبابل بٌو
( . وفم اشصقاح ال انم لقب وق النبم نر  :8:  8" )ٌب أسستها للتأديب ص ر للقكم اعلتها وها

ا اء بابل شلم ما فعلته بشعب هللا. فا)  سمح بت ليب  عبه. ولكن نجد هللا ك   ير  إبنه   عاَاب 
 بسبب ذنب إرتكبه ولكنه يبكم ألإم إبنه.

( . وفع  أرسل 4: - 81:  8أمذ أخر  )زك لتؤدب اك أمذ يرسلها هللانسمإ فم نبوا زكرها النبم أن هن (2
ينما ينتهم  هللا ملك فارس ليلر  بابل ا اًء شلم ما فعلته بشعبه. فا) يرسل أمذ لتتل   عبه ، ٌو

وهل أل ور اليب الت ليب يرسل أمذ أخر  لتتل  من تسبب فم أذ ذ  عبه. وفم هذا   وي هللا " 
فيكون متم ( . وبعد أن ينتهم الت ليب   وي هللا " 0:  84" )إ  هم س رم د قلبم والعشا فم ي

 صهيون وأور ليم أنم أشااب ثمر شظمذ الب ملك أ ور وف ر رفعذ شينيه أكمل السيد كل شمله بجبل
هل تفت ر الف س شلم ال اطإ بها أو يتكبر "..."  يد  صنعت ب درا " ولماذا الع ا  ؟  ألنه ااي

 ( .80 :8:  84...." )إ مرللى المنشار شلم

نر  فم نبوا إرمياء النبم أن هللا كلف نبوخذ نشر واي  بابل أن يدمر أور ليم والهيكل ، وه خذ  عبها  (3
( ! والسبب فم 08،  04كسبا ا. ولكننا نجد هللا يهدل بسق  بابل شلم ما فعلته بشعبه )إصقاٌات 

هل من   وم ب ذ ذ  عب هللا ، وهذا ما رأيناى فم هذى ذلك أن هللا إست دم بابل كعشا ت ليب ولكن  ا و 
 اشصقاٌات.

ون ٌ  أن الت ليب لراات ، فقينما تكون ال را ا بسيرذ  كون الت ليب بسيرا ، ولكن ٌينما تكون  (4
ال را ا  ديدا نسمإ شن خرا  صعب ومدمر. ولكن نتا جه تكون إ جابيذ. فعندما إنتشرت الوثنيذ فم 

بم  عبها إلم بابل ، فلما شالوا لم نسمإ مرا أخر  شن الوثنيذ فم وسط اليهول. وهذا يهوذا سمح هللا بس
 – 81:  :)إ  وت وي األوثان بتمامها ....فم ذلك اليوم  ررح اشنسان أوثانه..."يتكدى إ عياء النبم   

 ( . وهللا1: – 1::  1:( . واألوثان هم من شمل الشيران.  ونر  لراات الت ليب فم )إ ::
  عري الرره ذ المناسبذ لع ا كل إنسان من خريته.

وبنفأ المنر   ست دم هللا الشيران ليتل  البشر. وهذا ما رأيناى مإ أيو  ، ومإ بولأ الرسوي نفسه  (5
الذ  كان هللا  قميه لئ ة يرتفإ من فرط اشستع نات فسمح للشيران أن  لربه بشوكذ فم الجسد 
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مْ م ل هذا   الشيران ليتل  زانم كورن وس " ( وبولأ الرسوي أطل2:  :8كو:) اد ٌكمت...أن   َسلَّ
 – 8:  0كو8" ) لكم ت لص الروح فم يوم الر   سوع)أ  ليلربه ب مران(  للشيران له ك الجسد

ينما تم ت ليبه رفإ شنه الرسوي بسلرانه الرسولم هذى اللربذ )0 ( . وهللا الذ  خل نا 4:  :كو:( . ٌو
أٌرارا كان  علم أننا سنس ط وهو الذ  ترك الشيران ك لاا ت ليب . ولكن كما رأينا فقينما ينتهم الت ليب 

لذلك إ نفشل بل ودن كان إنساننا جد الرسوي   وي " سيل يه فم البقيرا المت دا بالنار. وبنفأ المفهوم ن
ألن من ت لم فم ( . وه وي ال د أ بررس " 84:  6كو:" ) ال ارا  فنم فالداخل يتجدل يوما فيوما

( . لذلك نجد ال بسين ثيابا بيو فم السماء ، نجدهم آتين من 8:  6بط8" ) الجسد ك فَّ شن ال ريذ
( واللي ذ العظيمذ هم أإم هذا العالم التم تن م ، هذى التم ي يرها 86،  81:  2اللي ذ العظيمذ )رؤ

 61" )إ  فم كور المش ذ ه نذا اد ن يتك وليأ بفلذ . إخترتك. " الشيران ودست دمها هللا لتن يذ  عبه
 +  حولت لى العقوبة خالصا  .  أنا إختطفت لى قضية الموت( . 84: 

( . وكان هللا 6:  :بط8ٌجار القيذ التم يتكون منها الجسد )هللا يتسأ هيكل اسد المسيح ونقن األ (6
( . ولما كان هللا لم   ل  إنسان 6:  :تم8يرهد أن كل ال لي ذ تكون أٌجارا ٌيذ ليتركب منها الجسد )

( . لذلك نجد أن من يرهد أن  كون ٌجرا ٌيا يهذبه هللا شلم األرن . 84:  :إإ ليكون له شمل )أي
شند بناء هيكل سليمان ، فكانوا ينقتون القجارا فم الجبل وإ   ْسَمإ صوت منقت  وهذا ما كان  قدب

( فكانت القجارا ت تم من الجبل منقوتذ بقسب الم اسات 2:  4مل 8وإ معوي فم مكان بناء الهيكل )
. ومن أرال المرلوبذ تماما. والهيكل  شير للسماء وفم السماء إ أإم ، فب إم األرن تمت تن يذ أوإل هللا

أن  كون ٌجارا ٌيذ فم الهيكل يتم تهذيبه بالمعوي والمنقت هنا شلم األرن ، ومن رفو لشوا هللا 
ْل وههذ  أوإل هللا  ََ لكم  كون ٌجارا ٌيذ ، فا) يتركه ، فبشرورى  كون المنقت أو المعوي الذ    إِة

وثنيذ لتكون المنقت الذ  يهذ  وهتل  ليكونوا ٌجارا ٌيذ. وبنفأ المفهوم نجد أن هللا إست دم األمم ال
  عبه.

 النبوات ضد الشعوب لها إذا  عدة أهداف

وكانت تشل لهذى الشعو  برره ذ أو ب خر  لعلها تتو  ف    ، الشعو  لهذى وتقذيرات هم إنذارات (1
 لربها هللا. بل من إهتمام هللا أرسل نبيا لنينو  ، ودن تا  الشعب الذ  أنذرى هللا ، يباركه هللا وإ 

 شلم  عاابهم الذ  ال دير"  يهوى"  هللا ليعرفوا الوثنيذ الشعو  لهذى لشوا هم الوات نفأ وفم  لربه.
  با) وهتمنوا تلر وإ تنفإ إ التم آلهتهم تفاهذ فيعرفوا ، تابوا إن لهم هباركو  خرا اهم
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 ( . 4::  14ٌ ) لهم إلهاً     

هم نبوات ضد الشيران الذ   قرك هذى الشعو  فت رئ ، ونر  فم خرا اها صورا ل را ا الشيران.  (2
 فالشيران هو الم شول بهذى النبوات.

 ن اي منه خشوصا بعد فداء المسيح.فيها إ هار للعف الشيران ف   (3

 -ضعف الشيطان يظهر فى النبوات اآلتية على سبيل المثال :

( والمعنم أنه قير 82:  64)إر   he is but a noiseوفم الترامذ اشنجلي هذ  هالك ( ايل شن فرشون أنه8
   در أن يتذ .االر شلم إلقاق األذ  ب ٌد ، هو مجرل صوت م شج )مسدس صوت( للت وهف لكنه إ 

" وهذا  عنم إضعاي اوته وأن الشيران ورم ى فرشون هنا  إنى كسرت ذراع فرعون ( " 8::  14( وفم )ٌ :
 صار كما ااي األباء اوا فكرهذ إ أك ر ، قير االر شلم  ئ إإ شرن أفكار ال ريذ شلم البشر.

 ( .:" )شو أنت محتقر جدا. إنم اد اعلتك ص يرا بين األمم (وه وي هللا أللوم كرم  للشيران " 1

 – 1:  0:" )إ  موآ  فم مكانه كما يداس التبن فم ماء الم بلذ ويُداس( وشن موآ  كرم  للشيران   وي " 6
88) 

َب قرن موآب تحطمت ذراعه( وه وي شن موآ  أ لا " 0 ( = صار ب  اوا . بل صار 0::  61" )إر ُعضِّ
 ( .4::  61 شر  من ك س خمر قلب هللا (...)إر... وهتمرغ فم ايا ه )إذ اعله هللا ضحكة

"  شملك يرتد شلم رأسك.  كما فعلت يفعل بك(  شن ألوم. كل ما شمله بالبشر سيرلون كل هذا شليه " 4
 ( .80)شو

 ( .2:  :" )ٌب فتكون غنيمة لهمأإ   وم م ارضوك وهستي   م ش شوك ( شن بابل. " 2

( أ  تقرر البشر من سلرانه. وفم 80،  81: 8" )نا وأقطع ربطكأكسر نيره عنك ( وأل ور   وي... " 1
 ( نر  ضربات هللا ضدى التم أف دته اوته.81 – 88:  :األ ات )نا
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 خطايا األمم والشعوب الوثنية وما فيها من رموز للشيطان

 ومراحم هللا تجاه البشر الذين فيها

ا الوثنيذ التم هم شبالا للشيران الم تفم وراء هذى أوًإ كل هذى الشعو  لها خريذ مشتركذ أإ وهم العبال
ينما  األوثان. ولكن الكتا  الم دس ينسب لكل  عب من هذى الشعو  خريذ ممي ا أو صفذ خاصذ به ، ٌو

نجمإ كل هذى الشفات وال را ا نفهم ما هم  رور الشيران وما هم أفعاله ضد البشر. ونر  فم النبوات ضد 
ذارا لها لتتو  ، فان تابت رفإ هللا قلبه شنها ودن إستمرت نالت ش ابها )نبوات يونان هذى الشعو  كما النا إن

وناٌوم لنينو ( ، وأ لا هم نبوءات لما سيعااب هللا به شدو ال ير شلم ما فعله بالبشر. وفم الم ابل نر  فم 
نان هللا تجاى البشر فم هذى األمم ،  ولكن هللا القدوس هو ضد فاهلل ليس ضد إنسان هذى النبوات مراٌم ٌو

 الذ  هو وراء كل هذا. ف داسذ هللا إ ت بل ال ريذ.  الشر والخطية والشيطان

شن ابوي  عب بابل ، ورأينا شمل هللا مإ نبوخذ  12وهذى تمت لراستها فيما سب . ولكننا نسمإ فم م  -بابل :
اشبذ مرضوضذ إ   شف وفتيلذ  نشر وكيف إاتذبه لة مان واشنسقاق أمامه. فا) ليأ ضد إنسان بل

 مدخنذ إ  رفئ. 

رأينا ما ايل شنها فم لراسذ خاصذ بها )البا  الساب ( . لكننا نسمإ آ ذ اد تبدو ث يلذ شلم أسماع  -: مصر
ألنم أنا الر  إلهك ادوس إسرا يل م لشك. اعلت مشر  عو  مشر وكو  ، إذ   وي هللا لشعبه إسرا يل " 

( . وهذا اد  عنم أن هللا  لقم بمشر وكو  من أال إسرا يل 1:  61" )إ  شوضكفديتك ، كو  وسبا 
التم  قبها ، ولكن هذا الفهم خاطئ . وإ تفهم هذى اآل ذ إإ بالمفهوم الرم   ، فكيف  ست يم هذا التفسير مإ 

مشر  " فمشر وكو  هنا هم رموز كما النا للشيران كشعو  وثنيذ ، مبارك  عبم مشراوي إ عياء " 
بكبرها ها وشنالها وكو  بسوال بشرتهم واللون األسول يرم  لل ريذ ، وبذلك  شير المعنم أن هللا سيرفو 

لت 84:  4الشيران وهررلى لي بل إسرا يل هللا )قل ( أ  الكنيسذ. فالشيران كاروبيم سااط ومتمرل طرلى هللا ٌو
لعالم سينتهم ٌين  شل شدل الم َ لَِّشين إلم نفأ مكانه الكنيسذ. وسيرب المتمنون مكانه الساب  ، وايل أن ا

 شدل الم  كذ الساارين ليرثوا مكانهم فم السماء. 

هم لها نفأ آلهذ وشبالات مشر ، ولكن هناك  ئ  مي  الكو يون وهو لونهم األسول. وهللا ليأ  -: كوش
لكن الم شول هو ما يرم  له ضد لون بشرا إنسان ، فهو خال  الجميإ وأشرم للكو يون هذا اللون األسول. 

ِلد الكو يون 8اللون األسول الذ  يرم  لل ريذ ، وهناك نوشين من ال را ا    ( خريذ أصليذ ولدنا بها )كما و 
( خريذ كل   ص الش شيذ. وألن :"  بال ريذ ولدتنم أمم" 08بلونهم األسول(. كما   وي لاول النبم فم م 



 مقدمة عامة لألناجيل )جغرافية وتاريخ األمم(

 

 
145 

كون شلم اليسار أ  مرفوضذ أبد ًا ، أما ال راي البيلاء سيكون مكانها الجداء لونها أسول ااي الر  أنها ست
( . وه وي هللا لشعب يهوذا أنه إ أمل لهم أن يت لشوا من 11:  0:شلم اليمين ٌيل األفراح األبد ذ )مت

لتم خرا اهم كما إ أمل للكو م أن   ير لون الدى ، وإ النمر أن يت لص من لون راره أ  الب إ السولاء ا
( ::  81( . ونر  أن ضد المسيح ..ٌو  البر كان  به نمر إ ارا ل را اى الك يرا )رؤ1::  81فم اسدى )إر

. وكون أن هللا   وي لشعبه أنه قير االر أن يت لص من خريته كما أن الكو م قير االر أن يت لص من لون 
يدا لذلك كانت لم المسيح ، لذلك  شلم   ت سلنم ف بيو أك ر من ال لج"لاول اا   "الدى ، فطن الوسيلذ الٌو

ر شلم خريته أ  يب م شلم لونه 86:  2+ رؤ 81:  8+ إ  08)م  ( . واآلن فما هو اشنذار لمن   شِة
( . ونفهم اآل ذ أن الر  يواهها للشيران الذ  هو وراء كل :8:  :" )صف كو  اتلم سيفم هماألسول " 

 ( .8:  2:" الذ  هو صليبه ، ورااإ )إ  د ال اسمالر  سيلربه بسيفه الشديخريذ ...أن 

مذ هللا للكو يون تظهر فم ابوله لهم وأنهم سيشيرون من  عبه وهسبقونه بشفذ ن يذ وهذا ٌينما  ولكن ٌر
:  12+ م  84،  1:  1يولدون فم المسيح بالمعمول ذ ، فا) ليأ ضد الكو يون وإ ضد لونهم األسول )صف

 ( .18:  41" )م   تم  رفاء من مشر. كو  تسرع بيديها إلم هللا ( . وه وي المرنم " 6

( ، وذلك لك را قناها الذ  إست دمته فم الفسال . وفم هذا 1:،  2:نر  صورا ل رابها التام فم )ٌ  -صور :
فاذ  تشير للشيران الذ  ٌوي خيرات هذا العالم والتم خل ها هللا وأشراها لةنسان ليستعملها وهقيا بها وهفرح ،

به   دع اشنسان وه نعه ب ن  قولها فتشبح هدفا له ، بل  عبدونها كاله )م   الماي والجنأ...( ، وهكذا فعلت 
ت بس وط يهوذا ، إذ ستتقوي تجارا يهوذا إليها وه لال قناها شلم  مذ ، وفٌر صور إذ ألََّهت الماي فف دت الٌر

ماء. وفم )ٌ ( . وهذا شكأ من هم ::  4:ٌسا  نكبات اآلخرهن )ٌ  ( 2:أوإل هللا فانهم  كونون م له ٌر
( نجد الك م يتقوي فج ا من ملك 1:نر  أم لذ لل يرات التم أشراها هللا لةنسان فم هذا العالم . وفم )ٌ 

( 1:  1:صور ليتكلم صراٌذ شن الشيران. وكما ايل شن صور ل ناها من التجارا وأن تجارها رؤساء )إ 
 أنه ر يأ هذا العالم. وهذا ما االه الشيران للر  شلم ابل التجربذ " أشريك كل هذى.."  هكذا ايل شن الشيران

وهكون من بعد سبعين سنذ أن الر  يتعهد صور وهللا ليأ ضد  عب صور ونسمإ إ عياء   وي شنها " 
لمدا  ( . وشرفنا أن السبعين سنذ هم رم 81،  82:  1:)إ  تجارتها وأارتها ادسا للر ..." ...وتكون 

إستعبال الشيران للبشر هذى التم إنتهت بمجئ المسيح المقرر والذ  َاِبل كل العالم ومنهم صور الذ  
سيتعهدها . وتكون خيرات صور ادسا للر  . وهذا  عنم أن المتمن   كرِةس كل طاااته وأمواله ل دمذ الر . ابل 
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، هذى التم أسماها السيد المسيح بالوزنات. وبعد المسيح أساء البشر إست دام تلك المواهب وال روات والرااات 
 المسيح  عول كل  ئ فيكون لمجد هللا.

إتُِّ ذ ألوم فم الكتا  الم دس كرم  ت ليد  لشعب هللا. ف لوم هو توأم  ع و  وكانا فم صراع من  -أدوم :
سو توأم  ع و  الذ  البرن وخ ي ٌياتهم إستمر الشراع بين نسل  ع و  )إسرا يل  عب هللا(  وبين نسل شي
( وله إسم آخر 66:  1هو ألوم ومعنم اشسم لمو  أو من األرن ، والشيران كان اتاإ للناس منذ البدء )يو

هو سعير ألنه كان ذو  عر ك يف. وه ست دم فم النبوات إسم ألوم لدموهتهم ضد  عب هللا. ورموز ألوم 
ت إبراهيم )رم ا لبيت هللا فابراهيم هو رال هللا( لكنه باع ا( متكبر      ( مولول هو وهع و  فم بي -للشيران :

بكورهته باستهتار ، ف خف  في اشٌتفا  بما كان مي ا له بالوإلا... وهكذا الشيران كان إبنا ) وَضيَّإ مي ته .  
بد وهذى هم ا( كان األلوميون   تلون  عب اليهول الهاربين أمام اي  بابل. ومن إ   تلونه كانوا يبيعونه كع

أشماي الشياطين الذين إستعبدوا البشر.     ل( كما كان  ع و  وشيسو فم صراع مستمر من البرن ، وشند 
اولوا أن  قاربوهم وسببوا لهم  مرور الشعب شند خرواهم من مشر رفو األلوميون مرورهم فم أراضيهم بل ٌو

ذا الشيران هو فم شداوا مستمرا مإ اشنسان.  ملا  ات ك يرا بل شبر التارهخ  ل الشراع مشتع  بينهم. وهك
ه(  ن ألوم خرً  أنهم فم ٌما ذ طبيعيذ فهم  سكنون فم اباي  نوا أن العدو إ ستريإ الوصوي إليهم 

(. 0 – 1فانتف وا ، ولكن هللا   وي إ بل ست ر  ألال خرا اك مهما كانت مساكنك فم ٌما ذ لعلوها )شو
  در أن يهلكه ، فه كه مرتبط ب  ص البشر ، وهللا أصدر ٌكما بموت  وهكذا  ن الشيران أن هللا لن

اشنسان لو أخر  وها اد أخر  فمات وإ سبيل ل  صه ، هكذا  ن الشيران ، ولكن هل  ستقيل شلم الر  
(. واد تمت لينونذ :: – 84:  61 ئ ! وكان الفداء شن طره  المسيح األسد ال ارا من كبرهاء األرلن )إر

يران بالشليب وستكمل بال ا ه فم البقيرا المت دا بالنار.   و(  ماتذ األلوميون فم  عب هللا هي نفسها الش
 ماتذ الشيران فم اشنسان ، وكما ألين  عب ألوم سيدين هللا الشيران.  ز(  سمي المرنم ألوم " بنت بابل 

كما اازت هم  عب هللا ، وهمسك أطفالها الم ربذ " وفم السبعينيذ " بنت بابل الش يذ " وهرو  من  جازهها 
وهلر  بهم الش را. )وهدفنهم شند الش را فم السبعينيذ( . والتفسير القرفم لهذا .. فبقسب الشرهعذ التم 
م  ت وي شين بعين وسن بسن ، فهكذا كما اتلوا  عب هللا فم مقنتهم هكذا إ بد أن   جازْوا . وبالمعنم الرٌو

ألصلم للشيران وألوم رم  لمن  قركهم الشيران ، لذلك أسماها فم الم مور بنت بابل نجد أن بابل هم الرم  ا
، فالبنت تشابه أمها. وبنفأ المفهوم نجد أن السيد المسيح   وي شن الهرو  من األإم المتواعذ فم ضي  

المملو ين من ( والقبالم هنا هم 81:  6:" )مت وهل للقبالم والمرضعات فم تلك األ اماأل ام األخيرا " 
ال را ا ، والمرضعات هم  من   َعلِةموا اآلخرهن وه ولونهم فم طره  ال ريذ . وأطفاي ألوم هم ال را ا الش يرا 
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)ال عالب الش يرا بل ذ النشيد ، وهذى ت ول لل را ا الكبيرا( بينما ي نسب لبابل ال را ا الكبيرا. وطوبم لمن يدفن 
( . فيكون المعنم أن يذهب ال اطئ للمسيح ٌينما 6:  84كو8لمسيح )خرا اى شند الش را ، والش را = ا

 ( . 0:  80يدرك أنه بدونه إ   در أن  فعل  يئا )يو

م أنها إ تمي  ادرا هللا و نت أنه كباام اآللهذ )ٌ  ( . وبالتالم لن 1:  0:ومن خرا ا ألوم التم ذكرها الٌو
لهذ  عوبها. وفم  نهم هذا إنت موا من اليهول لون أن   شوا  ستريإ ٌما ذ  عبه يهوذا كما لم تقمم ب يذ اآل

 . 4:  16( + سفر شوبد ا كله + إ 86 – :8:  0:إلههم يهوى . ولذلك  عاابهم هللا )ٌ 

مته   وي "  ( . وتفهم 88:  61" )إر أترك أيتامك أنا أٌييهم وأراملك شلمَّ ليتوكلنولكن نر  هللا فم ٌنانه وٌر
 الشيران اتاي الناس منذ البدء ترك بعد إفسال البشر أبرهاء وهللا سيقميهم وهعولهم.هذى أ لا شلم أن 

( وإٌ  تكرار كلمات الكبرهاء والتعظم ست مرات فم آ ذ واٌدا . 2:  84خريتها الكبرهاء )إ  -موآب :
ألوم ( ولها نفأ خريذ 81 – 80:  61كله( ومشيرها تجدى فم )إر 80( + )إ 14،  1::  61والكذ  )إر

( وكرم  للشيران تكون للدوس 84 – 1:  0:أنها إستهانت ب وا هللا و نته قير االر شلم ٌما ذ  عبه )ٌ 
( ، وستكون ضقكذ فهم ضقكوا شلم إسرا يل ودسته أوا بشعب هللا 81:  84( واارن مإ )لو84: 0:)إ 
( وكان م الشا لبنم 66:  1( . وهذى هم أوصاي الشيران أ لا ، فهو متكبر وكذا  )يو2:،  4::  61)إر

 البشر ، فاذا س روا إسته أ بهم.

 ( .62:  61ولكن نسمإ اوي الكتا  شن  عب موآ  " أرل سبم موآ  فم آخر األ ام " )إر

ٌينما ضربت أ ور إسرا يل ، واتلت من اتلت وأخذت ال البيذ إلم السبم ، أخليت األرن من  -بنى عمون :
وا و متوا فم  عب إسرا يل و عب يهوذا ، و متوا فم 8:  61)إرسكانها فدخل العمونيون ليرثوها  ( . وفٌر

 ( .2 – 6:  0:( ، فلذلك  لربها هللا )ٌ 1 - 8:  0:خرا  الم دس )ٌ 

 ( .4:  61ولكن شمون كشعب ، هللا إ يرفله بل يرل سبيه )إر

م ، وأوي ذكر لعداوتهم مإ  عب هم فم شداوا مستمرا مإ  عب هللا ، وشملوا شلم اشنت ام منه -الفلسطينيين :
هللا نجدى فم اشذ  مشون . فهم رم  للشيران الذ  هو فم شداوا مستمرا مإ  عب هللا. وتجد ضربات هللا 

 كله( . 62ضدهم فم )إر
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ه نذا أٌرم اوس  شير الكتا  إليهم ب نهم  فت رون ب وتهم ولذلك   وي هللا أنه سيلعف اوتهم هذى "  -عيالم :
( واوله أوي تعنم أك ر ما  فت رون به أنهم مهرا فم إست دام ال وس وبهذى 10:  61" )إر اوتهمأوي  شي م

( . وهكذا 84:  862" )م إ  سر ب وا ال يل. إ يرضم بساام الرال فت رون ، وهذى خريذ أمام هللا الذ  " 
يرهد من اشنسان أن  فهم أن هللا ( . والم شول أن هللا 6::  84لن يدخل ملكوت هللا المتكلين شلم أموالهم )مر

ب وتك  فرح الملك   ا ر ( وااي " 8:  81" )م  أٌبك  ا ر   ا اوتمهو اوته ، وهذى اد فهمها لاول وااي " 
( . وواضح أنه من ال باء أن يتكل أٌد شلم اوته أو ذكاءى...إلخ ، 8:  8:" )م  وب  صك كيف إ يبتهج أٌد
شلم هللا فله مشدر إ نها م من ال درات. واآلن نفهم لماذا  قرم هللا اوتهم ... فكل هذا مقدول ، إنما المتكل 

 هذا ليشفيهم فيلج ون إليه فين ذهم وه لشهم.

 ( .11:  61" فهو اد  فاهم )إر ولكن هللا يرل سبيهموشي م كشعب   وي شنهم هللا " 

شين فم معاملذ األسر  ، إذ كانوا   -أشرررور : جدشون أنوفهم وأذانهم وهلعونهم فم أافاص هتإء كانوا متٌو
لتسليذ الناس فم األسواق. وه رعون رابذ أسير وهعل ونها فم رابذ زميله . وهقكم التارهخ شن بشاشذ تشرفاتهم 
، وما هذى ال سوا إإ من الشيران الذ    ولهم. وفم إستعمارهم ألرن  عب هللا وسبيهم لشعبه واسوتهم صاروا 

ٌينما إنتشروا شلم  عب إسرا يل )المملكذ الشماليذ التم إنقرفت لعبالا البعل.. وكان هللا رم ا للشيران . و 
يتلبها بسماٌه لجي  أ ور بعمل ما شمله فيها من ت رهب( إنتفخ ملك أ ور وااي ك ما فيه اسارا شلم هللا 

آلهذ الشعو  . وفم هذا أ لا مستهينا با) فم أثناء ٌشارى ألور ليم ، وتشور أنه سيه م هللا كما ه م ب يذ 
( . وفم 4: – 6:  14كان يرم  للشيران فم تقد ه ) متشورا فم كبرها ه أن هللا قير االر أن يناي منه )إ 

( . وه وي 80: 84" )إ  على القاطع بها أو يتكبر المنشار على مردده هل تفتخر الفأسهذا ااي له هللا " 
م شلم لسان إ عياء "  ( . وبالنسبذ 1:  18إ بسيف غير رجل وسيف غير إنسان....) ويسقط أشورالٌو

( 14:  12( ) إ سيف الم ك = سيف قير رال) رجل  464111 ضرب مالك الرب من جيش أشورأل ور  " 
. وألن أ ور ترم  للشيران نفهم أن المسيح بشليبه ضر  الشيران )الشليب = سيف قير إنسان فالسيف هنا 

. ( رم  لما شمله مسيقنا بشليبه) يتنبأ بخرابها خرابا تاماٌوم النبم كلها ضد أ ور ، وهو سيف معنو ( . ونبوا نا
الجبال قدما مبشر مناد بالسالم عي ِّدى يا يهوذا  ونجد هذا مقترنا ببشارة الخالص ، بشارة اإلنجيل " هوذا على

 ( .80:  8)نا " كله أعيادك أوفى نذورك فإنه ال يعود يعبر فيك أيضا المهلك . قد إنقرض

(. والملك 1 – 6: 1هم إ تروا  عب هللا من الشيدونيين كعبيد ٌين س رت أور ليم بيد بابل )يت -اليونان :
اليونانم أنريوخأ إبيفانيوس كما ذكرنا من ابل إضرهد اليهول ونجأ هيكل هللا . إلم أن ااء المكابيين بنم 
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يهوذا وه موى شدا ه ا م ، وطهروا الهيكل . وبهذا فاليونان  ابهت الشيران وصارت رم ا له. وهتنب  زكرها النبم 
أوترت يهوذا لنفسى ومألت القوس إفرايم  ألنىوه وي شن المكابيين ، الذين هم هنا رم  للمسيقيين  " 

اليونان كرم  ) على بنيك يا ياوان( . ودفرا م يهوذاالكنيسذ الواٌدا من اليهول واألمم ، ) وأنهضت أبناءك يا صهيون 

( . المعركذ 81:  1( " )زكنقن المسيقيين لسنا سو  سيف فم يد مسيقنا ال و  الجبار) وجعلتك كسيف جبار( للشيران
 سهماهم بين المسيح وبين الشيران ، فنقن كبشر إ ابل لنا بموااهته ، وكل من  سلم ٌياته للمسيح  شير 

)فم  فرسا أبيضفم يد المسيح ، وهكون  سيفا لعه المسيح فم ال وس ولكنه هو الممسك بال وس ، وهكون 
فم معركذ الشليب فشار الشيران شدو ) وخرج غالبا)هو المسيح(  فارس راكب عليه( 1:  8مركبات فرشون   ن 

ب وقلب العالم  ف  ن اي من ٌرو  ( . وهرمئننا أنه قال::  4)رؤ ولكى يغلب فينا( 82 : 64مه وم هالك   إر
 ( .11:  84الشيران وإ من اللي  الذ  فم العالم وهكون لنا فيه س م )يو

أرام هاامت  عب إسرا يل ك يرا ، وتقالفت شدا مرات مإ إسرا يل ضد يهوذا  عب هللا . فتنب  ضدهم  -أرام :
 ( .2: – 1::  61( وأ لا إرمياء النبم )إر82إ عياء النبم )إ 

 ( وباشوا  عب هللا كعبيد لليونان.:8:  84هتإء أ تركوا مإ شمالي  فم ملا  ذ  عب هللا )او -صيدون :

( مشكلذ هتإء اشطمئنان ال ا ف ، شا وا إيهتمون بقما ذ أنفسهم 1::  61)إر -قيدار وممالك حاصور :
الما يذ واشبل. لكن هاامهم ملك  انين أنه لن يهاامهم أٌد فعا وا ب  أسوار ، فهم إ  ملكون سو  بعو 

بابل ودستولم شلم هذى ال رعان شطعام ايشه . وهتإء رم  لمن  عيشوا بعيدا شن هللا  اشرهن باطمئنان زا ف 
 إ  قتمم با) الذ  هو سور من نار ٌوي  عبه. 

 هللا يدعونا للحرب ضد الشيطان

( ونقن سهام 86:  2ا قسلنا ثيابنا فم لم ال روي   رؤرأينا أننا فرس أبيو   ولنا المسيح ال الب )أبيو ألنن
إلى ( هو المسيح) قد سمعت خبرا من قبل الرب وأرسل رسولوسيف فم يد المسيح ، ونسمإ فم إرمياء النبم " 

:  86:  61" )إر قائال تجمعوا وتعالوا عليها وقوموا للحرب(  لشاهم المسيح للدخوي إلم كنيسته كل البشر) األمم
ألنى ها قد ذا العدو هو ألوم رم  للشيران، وهرمئننا ب نه لم  عد شدو او  ف د ٌرم المسيح اوته " ( وه80

". ونر  هذا الرسوي ك سد وكنسر وأن  عب المسيح المشبه  جعلتك صغيرا بين الشعوب ومحتقرا يين الناس
( . وشلمنا :: – 81:  61بش ار ال نم تسقبهم ، والنشرا ملمونذ ، فالمسيح خرا قالبا ولكم   لب  )إر

 ( . 8::  82" )مت بالصالة والصوم هذا الجنس ال يخرج إالالسيد المسيح كيفيذ ه همذ الشيران " 
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هو ن ع س ح الشيران ضدنا من يدى. فس ح الشيران ر يأ هذا العالم هو لشوتنا للملذات القسيذ.  -الصوم :
 ومن  شوم وه هد فيها إ  جد الشيران ما  قاربه به.

ل يالا كفارس وهوه ولنا فما نقن سو  فرس   ولى هذا س ٌنا أن نكون شلم صلذ با) ونترك له ا -الصالة :
فارس ابار . ونقن سهام وسيف فم يد مقار  او .
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 عودة للفهرس جغرافية وتاريخ إسرائيل

 

 جغرافية وتاريخ إسرائيل -1

ِئَل أٌدهم ما هو الدليل شلم صقذ الكتا  الم دس فكانت إاابته   هم الدليل ، فما من وشد أو وشيد   إسرائيلس 
 – 41:  1:شسرا يل إإ وتق   ، وشدهم هللا باألرن وأشراهم إ اها وهدلهم بالتشتت لو خالفوا وصا اى )تل

 سنذ. بل إن تارهخ اليهول كله إثبات لشقذ الكتا . 444:( ول د تشتت اليهول فع  ٌوالم 44

(  هالا ٌيذ مسجلذ ل  ص :ت لشقذ الكتا  .                 ( إثبا8   -صارت إسرا يل بتاره ها :
 المسيح.

 تاريخ إسرائيل وما فيه من رموز لخالص المسيح

أخر  آلم ف شرم هللا وشدًا ب ن نسل المرأا أ  المسيح  سق  رأس القيذ )أ  الشيران( ولكن لم يتم هذا  (1
لا بل العذراء مرهم ، فالمسيح لم  كن له أ  فورا من أوي إبن لقواء ، فلم تكن ٌواء هم المرأا الم شو 

 بالجسد.

( فماذا تعنم كلمذ ملء ال مان 6:  6ااي بولأ الرسوي أن المسيح تجسد من إمرأا فم ملء ال مان )قل (2
هذى؟ تعنم ببساطذ أن التجسد شمل شجيب يل م له إشدال طوهل. ومل ص سرهإ لهذا اششدال  أ( واول 

. وهذا معنم أن اليهول هم  عب هللا الم تار.   ( واول العذراء  عب مهيئ لوإلا المسيح منه
بش شيتها المملوءا نعمذ وواول الت ميذ. ا( واول ل ذ شالميذ منتشرا فم كل العالم ليفهم الناس ل ذ 
اشنجيل، ولبر هللا هذا شن طره  اشسكندر األكبر ملك اليونان الذ  فتح كل العالم ت رهبا ولم يهتم هو 

ءى بشئ ادر إهتمامهم بنشر الل ذ اليونانيذ فم كل العالم ، وهذى هم الل ذ التم كتب بها العهد وخلفا
سنذ كان العهد ال د م اد ترام إلم الل ذ اليونانيذ.    ل( واول الدولذ  814الجديد وابلها بقوالم 

لت ميذ والمبشرهن ب  الرومانيذ التم اعلت العالم كله بلدا واٌدا وأنش ت ومهدت الررق ، وصار تن ل ا
شوا  .  ه( شبر التارهخ سلم هللا لليهول  را إ وط وس ونبوات  ملت كل  ئ شن المسيح المنتظر 
ت هذى الر وس بذبا قها الدموهذ وترهيراتها ذبيقذ  وصارت  هالا أن فكرا ال  ص أزليذ. و ٌر
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ذ   و( ال من المناسب لنلج المسيح شلم الشليب. ولذلك أ طِل  شلم اليهول أمناء مكتبذ المسيقي
 اشنسان ليت بل تعليم المسيح.  ز( واول الش شيات التم ستتمم العمل م ل ايافا وبي طأ.

بدأت خرذ هللا فم تدبير ال  ص باختيار إبراهيم وش له شن الوسط الوثنم فم أور الكلدانيين فم أرن  (3
وهشير أبا لهذا الشعب الذ  سي تم منه العراق، وليقيا فم كنعان كمت ر  ٌتم  متلك األرن كلها ، 

المسيح. وألن إبراهيم فم إنت اله من أور إلم كنعان َشَبَر نهر الفرات تسمَّم هو ونسله من اليهول 
بالعبرانيين. وكانت اشذ ت د م إسق  ذبيقذ إ ارا ونبوا صرهقذ لذبيقذ الشليب وايامذ المسيح. وكانت 

ا ت = وإلا المسيح من شذراء = وإلا كل منا بوشد لنشبح وإلا إسق  بوشد من مستولع سارا الم
أوإلًا ). نقن بالربيعذ وبسبب ال ريذ  جب أن نموت ، ولكن ٌسب وشول هللا لنا نقيا ب  ص 

المسيح ف صبقنا أوإل موشد أ  بقسب وشد من هللا كاسق . وكان إسق  شرهأ رف ذ رم ا للمسيح 
ال شذ      أ( إسق  فم بيت أبيه ينتظر وصوي شروسه = المسيح شرهأ الكنيسذ ، وإٌ  الرم  فم 

 فم مجد أبيه ينتظر وصوي كنيسته.     ( إ يذكر خبر موت رف ذ = فعروس المسيح ستقيا لطبد.

ثم   تم  ع و  الذ   م ل المسيح الذ  أخلم ذاته وااء إلينا ليجعل اشثنين واٌدا ليئذ وراٌيل = )يهول  (4
أرضيين( ، فان كان إسق   م ل المسيح فم سماء مجدى اآلن منتظرا شروسه الكنيسذ وأمم ط سما يين و 

، فيع و  الذ  تعب ألال راٌيل شروسه التم أٌبها ،  م ل المسيح الذ  ااء إلم األرن ليش م من 
أال كنيسته شروسه  ، وإٌ  الرم  فراٌيل تموت فم الرره  إلم بيت إيل ، وراٌيل المقبوبذ تم ل 

سذ المقبوبذ ، بينما ليئذ ذات العين اللعيفذ تم ل اليهول الذين إ  ستريعون رؤهذ المسيح فم الكني
نبوات كتابهم. وهظهر هللا ليع و  وهباركه وه ير إسمه إلم إسرا يل ومعنم اشسم  جاهد أو  شارع مإ 

 هللا، فالبركات هم لمن  جاهد.

مشر وه ستعبدوا للمشرهين رم ا لعبول ذ البشر  ثم  كمل التدبير اشلهم بن وي  ع و  وأوإلى إلم (5
للشيران ونر  فم اشذ خرواهم من أرن مشر ب يالا موسم رم ا ناط ا للقرهذ التم أشراها لنا 
المسيح. وكان مجئ  ع و  واألسباط إلم مشر فم وات ٌكم الهكسوس. والم بنو إسرا يل فم 

إشلم   ينا أن نسلك سيكون قرهبا فم أرن ليست مشر سنوات شديدا، فكيف ن درها " ف اي الر  ألبرام 
( وهستعبدون لهم فيذلونهم أربإ مئذ سنذ. ثم فى مصر وفى أرض كنعانالسبعينيذ  وهذى أتت فملهم )

األمذ التم  ستعبدون لها أنا ألينها. وبعد ذلك ت راون ب م ك ا هلذ. ... وفم الجيل الرابإ يراعون 
وكان هللا اد وشد إبراهيم ب ن  عريه هو ونسله كل أرن كنعان ( . 84 - 81:  80إلم ههنا " )تك
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( . ونسمإ من بولأ الرسوي " ..إن الناموس الذ  صار بعد أربعمئذ وث ثين سنذ 81 – 86:  81)تك
)بعد الوشول التم أشراها هللا شبراهيم( إ ينسخ شهدا اد سب  فتمكن من هللا نقو المسيح ٌتم يبرل 

( . 1:  1(. وهذا الوشد الذ  كان شبراهيم   " فيك تتبارك اميإ األمم " )قل82:  1الموشد " )قل
أ( أن  عب هللا لم   لم فم      -(. وتفسير كل هذا كاآلتم :81:  ::وهذى اآل ذ نجدها فم )تك

سنذ كاملذ بل هذى المدا تشمل المدا التم الوها فم كنعان إذ كانوا لم  متلكوها بعد ،  644مشر مدا 
متلكوها بعد لخولهم مإ  شوع.    ( ول  ذ إبراهيم فم وشد هللا فل د لفإ ثمن م ارا المكفيلذ ليدفن بل إ

سنذ ولكن ش مانه لفن سارا فيها فهم 644سارا زواته فاألرن ليست ملكه ولن تكون ملكه ابل 
وبذلك   ا.    ا(ستكون أرضه ، وألنها ليست ملكه اآلن لذلك هو ما زاي قرهبا شنها ، إذًا فليدفإ ثمنه

سنذ . والرااء الراوع لتفسير سفر التكوهن  80:ت در مدا ب اء الشعب فم أرن مشر بقوالم 
 للتفسير الكامل. 80اشصقاح 

:  4:+ ٌ  86:  6:لم يذكر سفر ال روا أن الشعب ت ثر بالعبالا الوثنيذ فم مشر ولكن من )   (6
البرهذ شلم طره ذ شبالا المشرهين ، ندرك أنهم ت ثروا ( ومن شملهم تم اإ لعجل ذهبم ليعبدوى فم 2

فع  بالعبالات الوثنيذ . ولذلك سمح هللا بذلهم من فرشون ، فما كان هللا سيسمح ألٌد ب ن يذي  عبه إإ 
لو كانت هناك خريذ. ولكن أ لا ليكمل الرم  فان ذلهم بسبب ال ريذ لفرشون هو رم  لذي البشر 

 للشيران بسبب ال ريذ.

شا  الشعب فم مشر فترا فم هدوء إلم أن طرل الملك أٌمأ الهكسوس فبدأ إضرهال المشرهين  (7
للشعب إلم أن أرسل هللا لهم موسم لي لشهم فكان رم ًا للمسيح الذ  خلشنا من شبول ذ إبليأ. 

وكانت اشذ ال روا مليئذ بالرموز ل شذ خ ص المسيح.    أ( لم خروي الفشح  قيي من إٌتمم به 
ن العبور )بيسح ومنها كلمذ بش ذ( من العبول ذ للقرهذ = وااي بولأ الرسوي أن فشقنا المسيح وكا
( .     ( كان المن رم ا للتناوي من اسد المسيح الذ  به نقيا فم قربذ هذا العالم، 2:  0كو8)

يا ) رم ا ( .   ا( وكان الماء   تم بلر  موسم لش را 1:  84كو8وأسماى بولأ الرسوي طعاما رٌو
م. 6:  84كو8شنسكا  الروح ال دس شلم الكنيسذ بعد الشليب ) ( هذا ما أسماى الرسوي الماء الرٌو

وقير وارل التفكير أن هناك  تابعتهم.. الصخرةوه وي أن الصخرة كانت المسيح. وه وي الرسوي أن 
كلما إٌتااوا  ص را كانت تسير وراءهم طواي األربعين سنذ ليشربوا منها ، ولكن المعنم أن موسم

للماء كان  لر  أ  ص را مواولا في را الماء. لكن لماذا لم ي ذكر سو  ٌالثذ واٌدا للر  
الش را ؟ كان هذا أ لا ألال الرم  فلر  الش را كان رم ا لشلب المسيح، والمسيح إ  شلب 
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 12:  2نرلب )يوسو  مرا واٌدا شلم إثرها إنسكب الروح شلم الكنيسذ. ونقن اآلن نمتلئ بالروح ب ن 
لذ قلب هللا من موسم إذ ااي له هللا أن  كلم الش را 81:  88+ لو 11 – ( . لذلك ففم نها ذ الٌر

 ( .   4:فينسكب الماء فمن قلب موسم شلم الشعب لتذمرهم ضر  الش را ف فسد الرم  )شد 

لذ قربتنا سنذ ثم لخولهم إلم أرن كنعان مإ  ش 64ل( كان توهان الشعب فم البرهذ لمدا    وع رم ا لٌر
شلم األرن إلم السماء ونسميها رم ها كنعان السماوهذ ٌيل نكون مإ  سوع ، وبهذا  كون شبور نهر 

لتنا األرضيذ. وتوزهإ  شوع األرن شلم األسباط رم  لتوزهإ  األرلن هنا إ ارا لموتنا بالجسد فم نها ذ ٌر
. ون ٌ  أن شدم لخوي موسم إلم أرن الميعال  (88:  8المسيح نشيبنا السماو  شلينا فم األبد ذ )أي

إ  عنم سو  أنه رم  للناموس ، والناموس أاشم ما  ستريإ أن   دمه شنسان أن  عاين السماء من بعيد 
موسم فاهما لموضوع الرم  هذا ،   لون أن يراها ، كما نظر موسم لطرن ولم يدخلها ، وارعا لم  كن

ريذ واٌدا تقرم اشنسان من القياا األبد ذ. أما نقن فندخل إلم السماء لكن هو أخر  وبقكم الناموس ف 
فم المسيح لذلك   وي الر  لنا     " إثبتوا فمَّ وأنا فيكم " . ولكن بكل الم اييأ فموسم هو األشظم ولكن 

م فم العبرهذ، أما موس شفم اليونانيذ هو  س شوع لخل مإ الشعب رم ا ليسوع لتراب  اشسمين. فقري 
فرأينا ما له من شظمذ فم  هورى هو وديليا مإ ر  المجد شلم ابل التجلم.   ه( لم ي ذكر فم سفر ال روا 

خبر قرق فرشون فم البقر األٌمر وهذا رم ها إ ارا ألن الشيران ما زاي  قار  الكنيسذ ، ٌ ا ل د 
هر رم ها فم هجوم شمالي  إنكسرت  وكته )قرق اي  فرشون( لكنه ما زاي االرا شلم الم اومذ ، وهذا  

شلم الشعب بعد ال روا مبا را ، فعمالي  هم األخر  رم  شبليأ الذ  ما زاي  قار  الكنيسذ بعد أن 
ٌررها المسيح.   و( خيمذ اشاتماع وسط الشعب = المسيح وسط كنيسته لا ما .    ز( الذبا ح وكل 

يأ كهنتنا          ط( م ابلذ موسم ) أوي ط وس الترهير = الشليب    ح( ر يأ الكهنذ = المسيح ر 
مرا إ تملت شلم رموز اشذ ال  ص فتقوهل العشا إلم ثعبان ثم إلم ششا لم  كن شم  سقرها لكنه 
 رح شمل المسيح فم تجسدى ، فالعشا فم يد موسم صارت هم اوا هللا صانعذ كل المعج ات إ ارا 

 ارا للمسيح ...." هللا اعل الذ  لم  عري خريذ خريذ ألالنا للمسيح اوا هللا ، وتقوي العشا إلم ثعبان إ
( . وهذا معنم تقوي اليد البرصاء إلم يد سليمذ بعد أن أصابها 8::  0كو:لنشير نقن بر هللا فيه.." )

البرص شندما ألخل موسم يدى إلم ش بِةه ثم  فا ها بعد ذلك ، وكان تقوي الماء إلم لم إ ارا ألن الدم هو 
لترهير من ال ريذ. وشولا ال عبان إلم ششا مرا أخر  إ ارا لمجد المسيح بالجسد بعد أن تمم فدا ه وسيلذ ا

للبشر.      ( لذلك أ لا كانت القيذ النقاسيذ رم ا للمسيح من ينظر إليها   شفم وإ  موت ، ولن ٌ   
مًا مميتا هو ال ريذ لكن القيذ النقاسيذ ل ها  كل القيذ ولكن بدون السم فالقيذ رم  الشيران المملوء س 
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الداخلم فالمسيح كان ب  خريذ.    وواضح ٌ ي ذ معونذ هللا لموسم فم ايالا  عب متعب ي هد شدلى شلم 
 سنذ فم البرهذ . 64المليونين ولمدا 

من طرا ف تسجيل األخبار أن نر  كيف سجل المشرهين خبر خروا الشعب من مشر وكيف ااءت  (8
إن وباء إنتشر فم مشر ودشت د هناك شدا روا ات ولن خذ إٌداها وه ولون فيها "  -فم األثار المشرهذ :

اآللهذ قاضبذ شلم المشرهين شهمالهم الر وس الدينيذ ، ولهذا طرلوا كل األاانب . وأن  الناس أن
  ا ءاً منهم هاار ب يالا موسم إلم اليهول ذ وهناك أسسوا مدينذ أور ليم "

إلم أرن الموشد أمرهم هللا أن  ررلوا كل الكنعانيين منها = وهذا إ ارا  بعد لخوي الشعب مإ  شوع (9
رروا أراضم ك يرا ثم ت اشسوا وتركوا  عو  كنعان  لواو  طرل كل خريذ من ال لب. فقاربوا فترا ٌو
التم أمرهم هللا ب ن  ررلوهم لنجاساتهم البشعذ، وكانت إنتشارات الشعب بمعونذ هللا    أ( فا) مستعد 

ن  عين بنعمته من  جاهد.      ( هللا طلب إبالا الشعب الكنعانم ألنهم كانوا اد إنقدروا فم خرا اهم أ
إلم مستو  بشإ من  ذوذ انسم بل ومإ القيوانات ، وت د م أوإلهم ذبا ح ٌيذ آللهتهم )التم كانت 

األطفاي شليها أٌياء مإ تماثيلها من نقاس ومجوفذ وهشعلوا النيران لاخلها لدراذ اشٌمرار ثم يل ون 
شيذ إستوابت  صوت الربوي العالم ٌتم إ  ْسمإ صراخ األطفاي( هتإء إنقروا لمستوهات من الٌو
إبالتهم ، وكان ذلك بواسرذ الشعب كما أٌرق هللا سدوم وكما أقرق العالم اد ما بالروفان. وإٌ  أن 

هم أن ير  الشعب ش وبذ ال ريذ ف    رئوا هللا كان له ٌكمذ فم إست دام الشعب لع وبذ الكنعانيين، و 
 م لهم.

كان نتيجذ إهماي الشعب وتركهم الكنعانيين فم األرن أن الشعب الدوهم فم شبالاتهم الوثنيذ ،  (11
م أن لكل  وكما هو متواإ كان هللا  عاابهم ب ن يترك هذى الشعو  التم تركوها لتذلهم ، والمعنم الرٌو

ينما  شرخون ) كان يرسل لهم اان  لي لشهم وهذا ما خريذ نتركها لون أن نت لص منه ا أإمها. ٌو
نراى فم سفر ال لاا. ولم  كن ال اضم له أن   وم بدور الملك بل هو   ول الشعب ليقررى من أشدا ه ثم 

 قكم للشعب بقسب الشرهعذ. ونر  أ لا فم سفر ال لاا أنهم كانوا ب  ملك فانقدر مستواهم 
م بشدا. ونر  شدل من اشص ال لاا فم هذا السفر وأقلب الظن أن بعو  األخ ام ومستواهم الرٌو

 ال لاا تواادوا فم وات واٌد مإ الاا آخرهن كلو فم مكان أو كلو لسبط قير اآلخر.

كان آخر ال لاا هو صمو يل النبم ، واد طالبه الشعب ب ن   يم لهم ملكا كب يذ الشعو  ، ٌو ن  (11
عب يتمتإ بمي ا ليست لد  أ   عب آخر وهم أن ملكهم هو هللا نفسه، صمو يل ادا فهو ير  أن الش



 مقدمة عامة لألناجيل )جغرافية وتاريخ إسرائيل(

 

 
156 

اوي أن ي نيهم شن رأيهم ف صروا، ولكن هللا َطيََّب خاطرى وااي له إنهم لم يرفلوك أنت إنما رفلونم  ٌو
" وكان أطوي رال وأاو  رال فم نظرهم فهم شاول الملكأنا . وأشراهم هللا ملكا بقسب البهم هو "

وا به. وشبَّر لاول شن ذلك ب وله " ليعرك الر  ٌسب البك   رلبون ملك يتفاخرون به أمام الشعو  ففٌر
الذ  أسأ لهم المملكذ ٌ ي ذ  داود"(. ولن ٌ  أن هللا كان  عد لهم "6:  4:وهتمم كل رأ ك " )م 

ر شنه لاول والذ  هو بقسب الب هللا، ولكن هذا نتيجذ التسرع وشدم الشبر شلم أٌكام هللا ، وهذا شبَّ 
( . وكم سبب  اوي هذا من 86:  2:أ لا " إنتظر الر  . ليتشدل وليتشجإ البك ودنتظر الر  " )م 

ْد لاول  أإم ومشاكل شسرا يل والعكأ مإ لاول. ولنعلم أن هناك شبارا إسمها ملء ال مان ، فا) كان   عِة
لكل منا هو أن إ نتعجل األمور ، فا) ليظهر فم ال مان الذ  يراى هللا مناسبا. ون را من هذا بدرس 

صانإ ال يرات يدبر ال ير لا ما لنا ولكل أوإلى . ولكن إصرارنا أن نقشل شلم  ئ بل اد نت اصم 
مإ هللا ألنه لم  عره لنا، اد يدفإ هللا أن  سمح بهذا الشئ لنعري أنه لم  كن فم صالقنا، فا) إ  منإ 

:  4:نفهم لماذا سوي   َقلُّ الشيران من سجنه فم نها ذ ال مان )رؤال ير شن أوإلى. وبنفأ المنر  
( . فالناس ببساطذ يرهدون ال را ا التم  عرضها شليهم الشيران وإ يرهدون أن يلت موا بوصا ا هللا ، 2

ين  رل  هللا الشيران ت لال ال را ا ،  بل  ظنون أن هللا يتدخل فم ٌياتهم وهقرمهم مما يرهدون ، ٌو
ب ما ٌذر هللا منه وأن كل خريذ لها نتا جها المتلمذ لذلك فقرصا من هللا شلم اشنسان خلي ته وهقد

منإ هذى ال ريذ بوصيذ )كما إكتشفوا أخيرا أن اشيدز ناتج شن خريذ الشذوذ الجنسم( ، فالوصا ا هم 
أإم الناس بل  لشالح البشر وليأ ت ييدا لقرهتهم. ونتيجذ شط ق الشيران ودزل ال ال را ا ت لال

( وكان المفرون أن  فهموا فيتوبوا ولكنهم سيرفلون التوبذ 84:  84 علون ألسنتهم من الواإ )رؤ
يا مشر.." 4::  1)رؤ ( ، ولرفو الناس التوبذ مإ إزل ال األإم ايل شن خريذ تلك األ ام " تدشم رٌو
 لربات. ( فهذا ما ٌدب مإ فرشون مشر إذ إزلال شنالى مإ ك را ال1:  88)رؤ

ولخل  اوي فم صراع مإ صمو يل وسبب هذا أنه تشور أو أرال أن  كون كباام ملوك العالم ،   َشرِةع  (12
تكون مملكذ  عبه مملكذ  .   ولم  علم لكبرها ه أن هللا أرال أنهو لشعبه رافلا هو اآلخر مشيئذ هللا

   ملك شلم  عب هللا و يفته أن ثيئواراطيذ أ  أن هللا هو الذ   قكمها أو بتعرهف آخر أن الملك الذ
 رب  الشرهعذ إ أن  لإ هو للمملكذ  رهعذ من شندى ، فالشعب هو  عب هللا وليأ  عب الملك. 

 لذلك رفو هللا  اوي واعل الملك لداول.

شاما ، وأتم بعدى  64أسأ لاول المملكذ الق ي يذ التم إمتدت من سورها إلم ٌدول مشر ودستمر ملكه  (13
سنذ ، وخ ي ملك لاول وسليمان إستمرت المملكذ اوهذ ومتقدا  64الذ  إستمر هو أ لا سليمان إبنه و 



 مقدمة عامة لألناجيل )جغرافية وتاريخ إسرائيل(

 

 
157 

بعام إبن سليمان فم ٌكمذ أبيه فانش ت المملكذ أ امه إلم مملكتين هما  وفم س م . لكن لم  كن ٌر
ا تقت إسرا يل وهههههوذا وتكونت إسرا يل من األسباط العشرا التم تمرلت شلم كرسم لاول ودستمرت يهوذ

ٌكم أسرا لاول. وكانت المملكذ األكبر هم إسرا يل وشاصمتها السامرا ، واألص ر يهوذا وشاصمتها 
أور ليم وبها الهيكل. وكان يربعام أوي ملك شلم إسرا يل) المملكذ الشماليذ ( ، وهذا خاي من أن  عبه 

ملكهم األوي فيتمرلوا شليه ،  ٌينما يذهبون إلم هيكل هللا فم أور ليم يراعون ب لوبهم إلم كرسم لاول
ف اام هيكلين فم أراضي إسرا يل ووضإ بهما شجوي ذهبيذ وااي " هوذا آلهتَك  ا إسرا يل الذين 

( ودخترع نظاما للعبالا ودبتدع طره ا لتعيين كهنذ 11 – 0::  :8مل8أصعدوَك من أرن مشر " )
مملكته مإ مملكذ يهوذا ل تل من  فكر فم  للعجوي ف فسد العبالا تماما. وكان أن أاام ٌراسذ شلم ٌدول

 الذها  إلم أور ليم.

وكانت ٌكمذ هللا فم واول مكان واٌد للعبالا أن  كون هذا المكان مراعا لتشوهب أ  إنقراي فم  (14
ش يدا  عبه ٌينما يذهبون للعبالا فم هيكل أور ليم ٌيل الكهنذ ومعلمو الشرهعذ. ولذلك سرشان ما 

الشماليذ بل ألخل الملك آخا  وزواته إي ابل شبالا البعل وششتاروت الوثنيذ بما  إنقرفت شبالا المملكذ
فيها من ممارسذ الفجور وال نم فم هياكل البعل، وأاامت إي ابل هيكل كبير لهذى العبالا فم السامرا. 

 ودضرهدت أنبياء هللا واتلت منهم الك يرهن إلم أن  هر إيليا النبم.

كام هللا فم مملكذ إسرا يل أن تعدل إقتياي الملوك ليجلأ شلم الكرسم االا كانت نتيجذ شدم طاشذ أٌ (15
سنذ السواشلم كرسم السامرا. ونتيجذ  64:أسرات خ ي فترا  1آخرهن فتعدلت األسر القاكمذ وبل ت 

ق.م. ب ن تدمر أ ور  ::2اشنهيار التام فم معرفذ هللا والفسال الوثنم الذ  إنتشر ، سمح هللا فم سنذ
سامرا وتن ل ا ءًا كبيرا من  عبها إلم أا اء إمبراطورهتها الشاسعذ وت تم بشعو  وثنيذ لتعي  فم ال

أرن إسرا يل ، وكان لذلك ٌكمذ شند ملوك أ ور ، وهم أن الشعو  التم ن لوها إلم أرن إسرا يل 
يست أرضهم. لن تكون لها أ  لوافإ ٌماسيذ وطنيذ فيتمرلوا شلم أ ور مرالبين بالقرهذ ، فاألرن ل

و  فرذت البشر، ولما كان للشعو  الوثنيذ ش يدا أن  ولكن لما إن فو شدل سكان األرن ك رت الٌو
لكل أرن إلهًا له ط وس ينب م طاشتها ليقيا  عب األرن فم س م ، س لوا  عب إسرا يل المتب م 

الاتهم الوثنيذ ، فاختلط فم األرن شن كيفيذ شبالا هللا ، والعكأ فالشعب الَّد هتإء الوثنيين فم شب
الشعبان ودختلرت العبالتان لي را لنا  عب السامرهين كشعب مَ لَّط ولين م لط . لذلك كان اليهول 

  قت رون السامرهين وإ يتعاملون معهم.
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أما يهوذا فاستمرت تقت ٌكم أسرا لاول طواي فترات ٌكم لاول وسليمان وأثناء اشنفشاي وبعدى ٌتم  (16
ين سمح هللا ب ن يذهب  عب يهوذا أ لا فم سبم إلم بابل. وكان ذلك بسبب ق.م. ٌ 014سنذ 

خرا اهم بل هم أ لا إنجرفوا إلم العبالا الوثنيذ. وارعا فان اشست رار السياسي فم يهوذا كان رااعا 
يذ كانت أفلل نسبيا من أختها إسرا يل ، ودستمرت أسرا لاول شلم شر  المملكذ  ألن ٌالتها الرٌو

ذى الفترا. ولكن ألن يهوذا كان ٌالها أفلل من األخر  كان أن هللا ألبها بذهابها إلم السبم طواي ه
سنذ شالوا بعدها وترهروا تماما من العبالا الوثنيذ ،  24لترهيرها ولكنه لم  فنها. وكانت مدا السبم 

الهيكل وأٌراوا ولمروا فكان السبم ش اا  افيا. وفم خ ي إاتقام البابليين ألور ليم ٌرموا األسوار و 
 كل  ئ واتلوا الك يرهن.

ْد ملوكها و عوبها  (17 ون ٌ  فم الكتا  الم دس أنه إ  كتب التارهخ كما تكتبه الشعو  األخر  ، فت َمجِة
روبها بل  كتب الوااإ، بل كان  ظهر شيو  الملوك األبرار كما  ظهر ٌسنات الملوك األ رار. وإ  ٌو

ون ا شه فهو ليأ كتا  تاره م بل كتا  تعليمم ، نتعلم منه أن اوا   مجد الشعب بل  ظهر شيوبه
الشعب ودنتشاراته فم ت واى وهنا ت تم المعونذ من هللا . والكتا  إ يرك  شلم تارهخ الملوك ولكن شلم 

 تعامل هللا مإ هتإء الملوك ومإ  عوبهم ، فالكتا  الم دس هو اشذ ش اذ هللا مإ البشر. 

ق.م.  واام  011السبم إنكسرت مملكذ بابل أمام الملك البابلم كور  وكان ذلك سنذ  سنذ من 24بعد  (18
كور  الملك باشراء كل الشعو  المسبيذ فم بابل القرهذ فم أن  عول كل من يرهد إلم بلدى األصلم ، 

ق.م. وشال معهم  014فعال ك ير من اليهول ممن كانوا فم يهوذا إلم أور ليم ، وكان ذلك فم سنذ 
ينما أ هر لانياي النبم للملك كور  نبوات إ عياء والتم  بعو من  عب مملكذ إسرا يل الشماليذ . ٌو

( ونبوات إرمياء بالتارهخ الذ  سيقدب 8:  60+  1::  66تنب ت شن إسمه بل وخرته القربيذ )إ 
له بيتا فم  هللا أوصانم أن أبنم( أمر كور  ببناء الهيكل اا   " 84:  1:+  :8:  0:فيه هذا )إر

( ولكن  لت يهوذا وإ ذ فارسيذ ،   َعيِةن لها الملك الفارسم واليًا من شندى 4 – 8:  8" )ش  أور ليم
ولكنها صارت وإ ذ واٌدا قير من سمذ. ولكن تعرل بناء الهيكل فترا بعد موت كور  الملك نتيجذ 

الا البناء ، وتم بناء الهيكل ال انم سنذ للو ا ات ، ف رسل هللا النبيين ٌجم وزكرها ليق وا الشعب شلم إش
 ق.م. 080

أتم اشسكندر وه م الفرس بل فتح معظم العالم المعروي ، وصارت يهوذا خاضعذ  111وفم سنذ  (19
لليونان . وبعد موت اشسكندر إن سمت مملكته إلم أربعذ أاسام ) اليونان وآسيا الش ر  وسورها 
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وتسمت هذى المملكذ باسم متسسها سلوكأ فكان إسمها  ومشر( وكانت يهوذا تقت ٌكم ملك سورها.
 820مملكذ السلوكيين. ودستمرت األمور هال ذ تقت ٌكم السلوكيين فم اليهول ذ نسبيا إلم ٌوالم سنذ 

ق.م. ٌين ملك أنريوخأ إبيفانيوس شلم كرسم مملكذ سورها ، ودبيفانيوس كلمذ تعنم ال مإ. ولجنونه 
دمو  لليهول أسماى اليهول فم ت شب باأللفا  أنريوخأ إبيمانأ التم تعنم فم ت ليه نفسه ودضرهالى ال

المجنون. وهذا سفك لماء اليهول ب  ارا ولنأ هيكل هللا ب ن ادم خن هرا ذبيقذ شلم مذبح هللا ، ووضإ 
تم اإ له فم الهيكل.وكان   تل من اليهول من يرفو أن   كل لقم ال ن هر، ومنإ ت د أ يوم السبت ، 

ٌاوي نشر الل ذ وال  افذ اليونانيذ بل وال  شذ اليونانيذ وكرس هيكل هللا شله األولمب اوبيتر. وابل و 
هذا الك يرون من اليهول بينما إستشهد الك يرون رافلين كل ذلك. ...)أنظر تفسير سفر لانياي وسفر  

وكان أ هرهم يهوذا المكابم سنذ المكابيين( . ودستمر هذا إلم أن  هر المكابيين من أوإل متتيا الكاهن 
رروا أور ليم وطهروا  842 ق.م. وهتإء شا وا كشعب م دس ) فه موا ايو  أنريوخأ هذا ٌو

( . ودنت م هللا من أنريوخأ هذا :::  84الهيكل ، فكان هذا اليوم هو شيد التجديد شند اليهول )يو
ألخيرا ااي أن ما  قدب له هو بسبب بمرن بشإ بعيدا شن ب لى فم ٌر  من ٌروبه ، وفم أ امه ا

ما شمله فم هيكل هللا بل نذر نذرا ب ن يتشالح مإ اليهول لو  فم من مرضه ولكنه مات بعيدا شن 
 ب لى بمرن متلم . وهذا ما كان اد تنب  شنه زكرها النبم.

ْلك ور اسذ وخلف يهوذا إخوته ثم نسلهم ، وألنهم كانوا أوإل كاهن امعوا فم نفأ الوات مابين الم   (21
َلهم  نا هركانوس الذ  أابر األلوميون شلم ال تان وهوَّ الكهنوت ، وكان آخرملوكهم األاوهاء يٌو

 وضمهم لليهول ذ.

و هرت اشمبراطورهذ الرومانيذ ك وا شظمم شلم مسرح األٌداب. فكانت س رذ المكابيين أنهم بدأوا  (21
ستعين بالرومان ضد أخيه بعد أن كان هللا هو  ستعينوا بالرومان، بل وصل األمر إلم أن كان أٌدهم  

اوتهم والذ  نشرهم شلم ملوك اليونان. وكانت النتيجذ القتميذ أن ضم الرومان اليهول ذ إليهم لتشير 
ق. م. وبالتالم كان ال يشر  41وإ ذ رومانيذ وتف د إست  لها. وكان ذلك شلم يد بومبم الرومانم سنذ 

اليهول ذ، وكان منهم هيرولس الراقيذ الذ  ٌظم برضم الرومان فجعلوى  الرومانم هو الذ   عين وإا
 ق.م. وكان هيرولس هذا من أصل ألومم. 12ملكا شلم اليهول ذ والجليل والسامرا ، وكان ذلك سنذ 

بعد موت هيرولس إن سمت مملكته إلم أربعذ أاسام كان لكل والم ربإ مملكذ هيرولس وتسمم ر يأ  (22
م.  4كانت وإ ذ اليهول ذ من نشيب أرخي وس وهذا سرشان ما ش له الرومان سنذ ( . و 8:  1ربإ )لو
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م( . والذ  14 – 4:وتوالم الوإا الرومان شلم اليهول ذ  والذين كان من أ هرهم بي طأ البنرم )
 صلب المسيح شلم أ امه ب مر منه.

 ألمالرومانم فم هيكل أور ليم )  م. وضإ بترونيوس والم سورها تم اإ لكاليجوإ ال يشر  64سنذ   وفم (23
(. ومن هنا بدأ 80:  4: رلبوا هم هذا ب نفسهم ٌين رفلوا إبن هللا واالوا ليأ لنا ملك إإة ايشر يو

م. شلم يد تيرأ الرومانم.  24صراع بين اليهول وبين الرومان إنتهم بتدمير أور ليم والهيكل سنذ 
مانيذ. ولكنهم بدأوا فم التجمإ مرا أخر  وشالوا لل ورا شلم وتشتت اليهول الذين تب وا من المذبقذ الرو 

م. وهنا لمَّرهم الرومان تدميرا أبشإ من تدمير تيرأ . وتشت  810 – :81الرومان ما بين سنذ 
 البااين فم كل العالم وصاروا ب  م دس لهم. ولم نسمإ شن تجمعهم إإ فم بدا ات ال رن العشرهن.

 الخالص واليهود

كما ذكرنا من ابل فاليهول كانوا  عب هللا الم تار بمعنم أن هللا   عِةدهم لي تم منهم المسيح ، ولكن هللا يرهد أن 
الجميإ   لشون ، فا) خال  البشر اميعا ، وهقبهم اميعا وهرهد خ ص كل البشر وليأ اليهول ف ط. وكما أن 

شر ...إلخ ، وهشرق  مسه شلم األبرار واأل رار ، فهو هللا يدبر إٌتيااات كل ال لي ذ المال ذ من م كل وم
ارعا يرهد القياا األبد ذ لكل ال لي ذ ، فا) لم   ل  بعو البشر ليقيوا أبد ا وليقكم شلم البعو اآلخر 

باله ك األبد  ف ط ألنهم ليسوا يهولا. وكما أن هللا سيدين كل ال لي ذ كان شليه أن يدبر ال  ص لكل البشرهذ 
من   بل وهتمن   لص وهقيا أبد ا ، ومن يرفو يهلك...... ولكن هللا أشد ال  ص لكل خلي ته ووضإ ، و 

أنظر. اد اعلت اليوم ادامك القيوا وال ير أمامنا طره  القياا وطره  الموت وهذا ما االه موسم للشعب " 
 ( .80:  14" )تل والموت والشر

هو أن  كون للمسيح العرهأ  شروسا واٌدا هم الكنيسذ من كل وكما نفهم من الكتا  الم دس فان فكر هللا 
( . وهم كنيسذ واٌدا ب  فرق بين يهول  وأممم بل 1:  2الشعو  وكل األلسنذ وكل ال با ل وكل األمم )رؤ

يبنيه هللا هو اسد المسيح ، وكل منا هو ٌجر  بهيكلالكل واٌد فم المسيح. وهناك تشبيهات فالكنيسذ تشبه 
( . وفم تشبيه آخر فالكنيسذ تشبه ب هتونذ ) جرا زهتون( بدأت 0:  :بط8+  8::  :ا الهيكل )يوٌم فم هذ

واء ثم أوإلهم من نسل إبراهيم ودسق  وهع و  الذين ااء منهم المسيح . وبعد المسيح كان من آمن  برلم ٌو
وا ِرإ من ال هتونذ ، وَطعَّم هللا منهم بالمسيح أنه إستمر قشنا ٌيًا فم ال هتونذ ، ومن رفو المسيح رفله هللا 

 ( .88األمم ك قشان برهذ فم أصل ال هتونذ )رو
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ون ٌ  أنه ٌتم فم العهد ال د م لم يرفو هللا األمم بدليل إرساي هللا يونان النبم إلم نينو  يدشوهم للتوبذ ، 
وشبرا لكل الشعو  شبر كل فهل   تم هللا فم اليوم األخير وهرفو هتإء الذين تابوا بل صارت توبتهم م   

األزمنذ )رااإ هذى الن رذ فم البا  ال الل " األمم " ( . وكما كانت ال هتونذ رم ا شسرا يل صارت رم ا للكنيسذ 
ف  فرق فهم كنيسذ واٌدا ، ولكن ألنها إتسعت لتشمل كل العالم وصارت كنيسذ ض مذ أسماها بولأ الرسوي 

أ  إسرا يل الل مذ )وهذى طره ذ شبرهذ فم التعبير شن ض امذ الشئ في ولون ابل هللا شن الجبل   إسرائيل هللا
م ، فمن  جرا ال هتون  الل م واي  هللا شن الجي  الل م وهكذا( . وتشبيه الكنيسذ بال هتونذ له معنم رٌو

يمتلئوا من الروح ال دس. إذًا ال هتونذ   تم ال هت الذ    شنإ منه المسقذ والتم   مسح بها ر يأ الكهنذ والملوك ل
ذات ال مار القلوا ، وثمرا  شجرة التينرم  للكنيسذ المملوءا من الروح ال دس. وهناك تشبيه ثان  للكنيسذ وهو 

التين نجد بداخلها بذور ك يرا بجانب بعلها تشير لشعب الكنيسذ المجتمإ فم مقبذ، وهذى المقبذ لها طعم ٌلو 
ٌيل نر  أن اشخوا أ  الكنيسذ المجتمعذ فم مقبذ  811الشورا  شفها المرنم فم م مور  شند هللا . وهذى

( . وهناك تشبيه 18:  6+  6 – 8:  :ينسكب شليها الروح ال دس )الدهن( وهذا ما ٌدب يوم ال مسين )أع
يتخذ منها  ( وتشبيه الكرمذ مناسب ادا للكنيسذ فالكرمذ1 – 8:  80+ يو 4 – ::  2:)إ  الكرمةآخر هو 

:  0العشير ومنه ال مر ، وال مر فم الكتا  الم دس رم  للفرح. والفرح ثمرا من ثمار اشمت ء من الروح )قل
( . وهذى هم الع اذ بين ال  ب  جرات. وهذى التشبيهات يذكرها الكتا  كما رأينا شن إسرا يل وشن الكنيسذ ::

 فهم كنيسذ واٌدا وشروس واٌدا لعرهسها المسيح.

 اسد المسيح والروح ال دس  سكن فيها. الكنيسة هى هيكل هللا     :

 أمم وههولطسما يين وأرضيينط بشر فم مقبذ ب    اق ، فال ريذ سبب الش اق. : الكنيسة كنيسة واحدة    

 فهم مملوءا من الروح ال دس. الكنيسة هى شجرة زيتون:

 مجرل أوراق ، وأهم هذى ال مار هم المقبذ.ولكن لها ثمار وليست  الكنيسة هى شجرة تين   :   

ذ ). الكنيسة هى كرمة        :         ا ك مرا للمقبذ التم فيها وبهذا فهم أ لا مفٌر  مملوءا فٌر

 -ونرى فى قصة لعن السيد المسيح لشجرة التين الرموز التالية :

  جرا التين ترم  لشعب وأمذ اليهول. (1
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"  أنا لم طعام آلكل لستم تعرفونه أنتملرعام مال  بل ش مان اليهول " اوع السيد المسيح لم  كن اوشا  (2
 وهو ااء إلم خاصته وخاصته لم ت بله( 88:  01( ، فالمسيح  شبإ ب  ص الناس )إ :1:  6يو
 (.88:  8)يو

لم  كن الوات وات إثمار التين ، وهذا  شير ألن هللا  علم أنهم سيرفلون المسيح وهذا ما كان سوي  (3
فلم يجد " رهم ، ود مانهم وتبرهرهم لو ابلوا المسيح وآمنوا به ، هو ما كان سوي  شبعه. واوي الكتا  يبر 

" وورق التين منذ أن فشل آلم فم أن  سترى ورق التين هذا ، ٌينما شري أنه شرهان  إال ورقا فيها شيئا
( . والبر 2:  1، صار رم ا لكل مقاولذ إنسانيذ للتبرهر بدون المسيح وهشير بهذا للبر الذاتم )تك

( وهذا ما االهم 6،  1:  84الذاتم كان هو مشكلذ اليهول الذين  شعرون ب ن أشمالهم تبررهم )رو
 للكبرهاء.

 افاي  جرا التين رم  ل را  الشعب اليهول  نتيجذ لرفلهم للمسيح وصلبهم له. (4

  وي ال د أ متم أن السيد ٌين لعن التينذ افت فم القاي، وه وي ال د أ مراأ فم إنجيله أنهم  (5
( وهذا ال  ي 8: – 4:،  86 – 88:  88+ مر 4: – 81:  8:إٌظوا هذا فم اليوم التالم )مت

م...أن اليهول ٌين صلبوا المسيح رفلهم هللا وارإ ش اته معهم كشعب له مع نم واضح  شير له الٌو
م.شند ت رهب تيرأ   24، وصاروا أقشانا م روشذ من ال هتونذ. ولكن لم  ظهر هذا إإ سنذ 

ألور ليم. وك نه شند صلبهم للمسيح كانوا كشجرا إن رعت شنها ششارا القياا ، وارعا  هر هذا بعد 
 مدا فم يبوسذ الشجرا.

بعد أن إٌ  الت ميذ أن التينذ يبست وكان هذا يوم ال  ثاء فم أسبوع األإم وهم متجهين إلم الهيكل  (6
فمن شجرة التين " مإ السيد، وشندما وصلوا للهيكل س ي الت ميذ الر  شن ميعال نها ذ األ ام ف اي 

( :1:  6:" )مت تعلمون أن الصيف قريب رخصا وأخرجت أوراقها تعلموا المثل. متى صار غصنها
م ، ولكن ش مذ 24والمعنم أن إسرا يل ست ر  بسبب ما إرتكبوى وهذا اد ٌدب وخربت إسرا يل سنذ 

نها ذ األ ام أن تعول إسرا يل وتظهر ك وراق أ  منظر لون اوهر أ  لون إ مان بالمسيح يبررها. وهذا 
مذ المجئ ال انم إ مان اليهول وه وي السيد المسيح لليهول ( أن ش 88ما هو ٌالب اآلن. ونعلم من )رو

مبارك اآلتى بإسم  هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. ألنى أقول لكم إنكم ال تروننى من اآلن حتى تقولوا" 
( . ومرا ثانيذ فهذا هو ما نراى أمام شيوننا ، أنهم شالوا كدولذ ولكن إ 11،  11:  1:" )مت الرب

يح ، فشاروا  جرا تين لكن مجرل أوراق بدون ثمار. ونسمإ شن ب يذ متمنذ بدأت ش اذ لهم بالمس
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ااءوا من أوروبا وأمرهكا ليعتمدوا  44444اد بل  ٌوالم  :811تتكون فم إسرا يل كان شدلهم فم سنذ 
  فم نهر األرلن وأسموا أنفسهم اليهول الماسيانيين ، وكلمذ المسيا هم النر  العبرانم لكلمذ المسيح.

( أننا إاتربنا منها فع . وهكون 8فهل  شير كل هذا ألننا إاتربنا من أ ام النها ذ ؟ ...أمامنا إٌتمالين   
هتإء اليهول الماسيانيين هم الب يذ كما  سميها إ عياء النبم ، وهذى الب يذ هي التم ست وي مبارك اآلتم 

اوي الر  أن بيتهم يترك لهم خرابا إلم أن ( أن إسرا يل ست ر  مرا أخر  ، ليتق   :باسم الر .     
   تم المسيح. 

فالجميع زاغوا وفسدوا ( إٌتياا كل ال لي ذ لتبرهر المسيح " 1رو – 8ي بت معلمنا بولأ الرسوي فم )رو
، اليهول كسروا ناموس موسم واألمم كسروا الناموس الربيعم  " يعمل صالحا ليس وال واحد من معا. ليس

ير. وهو وصا ا هللا التم طبعها شلم الو  البشر ومنها شري يوسف أن ال نا خريذ أ  ما  سمم اللم
لون أن  كون هناك ناموس مكتو  . فاذ فسدت ال لي ذ األولم كانت خرذ هللا أن يتجسد إبنه وهموت وه وم 

ى التم أطل  ، وبالمعمول ذ نموت معه ب لي تنا األولم الفاسدا ون وم ب لي ذ اديدا ثابتين فم المسيح ، هذ
)خل ذ  ألننا نحن عمله( . ورااإ أ لا " 82:  0كو:+  4)رو  فى المسيحشليها بولأ الرسوي تعبير أننا 

(. وهذا الفداء إستل م 84:  :)ال ل ذ ال انيذ بتدبير الفداء(...." )أي مخلوقين فى المسيح يسوعآلم األولم( 
 موت ؟ إذًا كان إ بد أن  قشل شلم اسد ااب  أن  موت المسيح ولكن كيف  موت اشله القم الذ  إ 

 للموت ، وأخذ ر  المجد هذا الجسد من الشعب الذ  إختارى أ  اليهول ، ليتجسد من هذا الشعب . 

 

 موجز تاريخ الشعب اليهودى 

 . هللا   تار إبراهيم وهع له فم أرن كنعان ودبراهيم ولد إسق  ، ودسق  ولد  ع و 

  إلم مشر.ن وي  ع و  واألسباط 

  سنذ فم برهذ سيناء. 64ال روا مإ موسم م لص الشعب من شبول ذ مشر والتوهان 

 .لخوي أرن الميعال مإ  شوع ثم ٌكم ال لاا وكان  اوي أوي ملك بعد إنتهاء ششر ال لاا 

  سنذ. 64ق.م. شلم يد لاول الملك ، وملك لاول  8444ت سيأ المملكذ ٌوالم سنذ 

  ذ. ثم إن سمت المملكذ إلم مملكتين شلم يد إبنه )إسرا يل وههوذا( .سن 64ملك سليمان بن لاول 
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  ق.م. وههوذا تستمر. ::2إسرا يل تنقري من بدايتها وتتشتت بيد أ ور سنذ 

  ق.م. 014ق.م. وتعول من السبم سنذ  014ل را ا يهوذا تذهب إلم سبم بابل سنذ 

 لم يد اشسكندر األكبر.  ستمر اليهول ك مذ واٌدا تقت القكم الفارسم الذ  س ط ش 

  ق.م. وآخر ملك منهم شلم أور ليم كان أنريوخأ 111بدأ القكم اليونانم ألور ليم من سنذ
 إبيفانيوس.

  ق.م. 842المكابيين  قرروا يهوذا من أنريوخأ إبيفانيوس وهه موا ايو ه ، وهنش وا مملكذ من سنذ 

  ومبي الرومانم. وتعين روما وإا شلم ق.م. شلم يد ب 41تس ط اليهول ذ تقت ٌكم الرومان سنذ
 اليهول ذ.

  ق.م. وفم أ امه يولد المسيح. 12هيرولس  شير ملكا شلم اليهول ذ سنذ 

  بعد موت هيرولس ت سم روما اليهول ذ أربعذ أاسام وشلم كل اسم والم رومانم وأ هرهم بي طأ
 البنرم.

 .وفم أ ام بي طأ  شلب المسيح وه وم فيتمم الفداء 

 م يدمر تيرأ الرومانم أور ليم والهيكل ف د إنتهم شهد الذبا ح القيوانيذ بذبيقذ  24نذ وفم س
                                     الشليب.
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 ت سيأ مملكذ لاول                          ق.م 8404      
 

                           
 إن سام المملكذ                                                           
 
 

           
 

 ق.م إسرا يل تذهب لسبي أ ور2:2سنذ                                                

 ق.م يهوذا تذهب لسبي بابل014سنذ                                          

 العولا من السبيق.م 014سنذ 

 ق.م ٌكم اليونان ألور ليم111سنذ                                     

 ق.م ٌكم المكابيين اليهول842سنذ                                    

 ق.م ٌكم هيرولس تقت يد الرومان12سنذ                                    

 ق.م  وإلا المسيح6سنذ                                      

 

 الرسم العلو  خاص بتارهخ األمذ اليهول ذ. ولكن للعجب فل د  ابه إلم ٌد كبير تارهخ الكنيسذ. 

 

 

 

 
      
 

 مملكة إسرائيل

 مملكة يهوذا
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 ولسهههههتورها اوانينهههههها. واٌهههههدا مملكهههههذ أسهههههأ لاول  

 لسههتور موسههم فنههاموس. هللا فكههر بقسههب وكهنتههها

 فهههم والعبهههالا ههههارون، نسهههل مهههن والكهنهههذ المملكهههذ،

 .هللا به أوصم ما وهذا أور ليم هيكل

 وكل واٌدا ككنيسذ كنيسته يتسأ لاول إبن المسيح

 ، هللا فكههههههر بقسههههههب وكهنوتههههههها وش يههههههدتها ط وسههههههها

( . 1 هههههه) لل د سهههههين مهههههرا المسهههههلم اش مهههههان وبقسهههههب

 .األباء تسليم وبقسب

 ثهههم الههه من مهههن فتهههرا متقهههدا واٌهههدا المملكهههذ تسهههتمر

 أمها  هللا فكهر بقسهب يههوذا مملكذ وتستمر. تن سم

 اشنشههه اق ههههذا ودسهههتمر هللا فكهههر ف الفهههت إسهههرا يل

 .السبم من العولا بعد إتقدوا ٌتم

. اشن سهههام بهههدأ ثهههم فتهههرا متقهههدا واٌهههدا تظهههل الكنيسهههذ

 للرسهههها ل وبههههالراوع. اآلن ٌتهههم بههههاق   اشن سههههام وههههذا

 األخيههههرا ابهههل الكنيسههههذ نجهههد الرؤههههها سهههفر فههههم السهههبإ

 أمههل  عرينهها ممهها. األخوهههذ المقبههذ بمعنههم في للفيهها

دا فم  .ارهبا الكنا أ ٌو

ههههدا ههههذى  األوي المسههههيح مجههههئ ٌتههههم إسههههتمرت الٌو

 .بالجسد

هههههدا هههههذى  مجهههههئ تسهههههب  الكنههههها أ بهههههين المنتظهههههرا الٌو

ههههدا هههههذى وتكههههون . ال ههههانم المسههههيح  بههههين والمقبههههذ الٌو

  فهك التهم النها هذ أل هام المهتمنين إشدال هم الكنا أ

 إولكيهههههذ تم لهههههها التههههم األ هههههام هههههذى الشهههههيران، فيههههها

 .السبإ الرسا ل فم األخيرا الكنيسذ

 رمههه ا إسهههرا يل كانهههت المملكتهههين تهههارهخ فهههم فقتهههم

 .للكنيسذ

 فهههم اليههههول بهههها  عهههد هللا كهههان التهههم المال هههذ ال يهههرات

 للكنيسهههذ الموشهههولا البركهههات  هههل ههههم ال هههد م العههههد

 (8:  84شب)
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 إسرائل جغرافيرة

 
 
 

ليبدأ هللا تنفيذ وشدى فم خ ص البشر ، لشا أبونا إبراهيم ليترك موطنه أور فم أرن العراق وهذهب إلم كنعان 
فتكون له ولنسله ميراثًا. ف را إبراهيم هو وشا لته لكنه تعرل فم ٌاران ٌتم مات أبوى فذهب إلم كنعان وهو 

برون. فم سن ال امسذ والسبعين. وشا  إبراهيم فم الن ب ثم تن ل   بين بئر سبإ وارار ٌو
لفا  2وألهميذ األبار وذلك لندرا المياى فم األرن ، ٌفر إبراهيم بئرا وادم ألبيمالك ملك الفلسرينيين  نعاا ٌو

اسم أو ٌلف(.  -:رام سبعذ     -8" )سبإ تقمل معنيين  بئر سبعك هما أن البئر شبراهيم فسميت البئر " 
( . ومن بئر سبإ ذهب إبراهيم إلم ابل المرها فم المكان الذ  1::  8:ك )تكوأكد المعنم نفسه إسق  بعد ذل

صلب فيه المسيح بعد ذلك بقوالم ألفم شام. وشا  إسق  فم نفأ األماكن. ثم ت ر   ع و  فم ٌاران وشال 
ن مإ زواتيه وأخيرا ن ي إلم مشر. وشلم اليمين نر  خرهرذ لٌر ت  ع و . وكانت خرذ هللا فم ذلك تكوه

ِلع خرذ خ ص البشر فم يد هذا الشعب ،   عب إسرا يل بمع ي شن ممارسات الشعو  الكنعانيذ النجسذ ليو 
وليولد م لص البشر منهم. و ل الشعب فم مشر شدا سنوات فم شبول ذ لفرشون إلم أن أرسل هللا موسم 

لذ ال ر  ِلص لي ْ ِرا الشعب. وال رهرذ التم فم األسفل توضح ٌر وا مإ موسم النبم. ولكن لخل النبم كم  َّ
 الشعب أرن الميعال مإ  شوع.
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 ولخل  شوع مإ الشعب إلم أرن كنعان . وكانت أوي مدينذ لخلوا إليها هم أرهقا .

 
وصل الكهنذ إلم النهر وقمسوا أرالهم في مياهه من شند ضفته الشرايذ واد كان هذا 

الشعير والكتان وهو موسم فيلان نهر األرلن ٌيل في  هر نيسان في موسم ٌشال 
( أي  واطئه بسبب انتهاء فشل الشتاء 80:  1يرتفإ الماء إلم اميإ  روطه )  

وداباي الربيإ ٌيل يذو  الجليد شلم اباي لبنان وهنسا  الماء ق هرًا في النهر. وكان 
نم اشنقدار أو المنقدر أن النهر تواف شندما لمست أرال الكهنذ الماء . وكلمذ األرلن تع

ولشي هكذا لشدا إنقدارى من الشماي إلم الجنو  فبينما  كون اإرتفاع في بعو منابعه 
ادم شن سرح البقر )شند مواإ ٌاصبيا( ين فو مجر  النهر في بقيرا القولذ 8244
ادمًا تقت سرح  410أادام فوق سرح البقر. وشند بقر الجليل  شير اإرتفاع  1إلم 
ادما تقت سرح البقر.  8:20تم  شب في البقر الميت الذي ين فو إلم البقر ٌ

 ( .   وفلً  شن ذلك فان المجري  81:  1)   المياه المنحدرة   من فوق =
مترًا 00-60يتسإ في وات الفيلان فالن رذ الموااهذ ألرهقا يتراوح اتساشها ما بين 

ذلك نتشور ض امذ مياى الفيلان بينما في وات الفيلان  شل اتساشها إلي اللعف ومن 
 وسرشذ ارهان المياى في النهر واوا إنقدارها في الظري الذي شبروا فيه.
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 ودستمرت القرو  بين الشعب وبين الكنعانيين بعد س وط أرهقا فم يدهم ، وه لال معها 

 إمت ك األرن وه سم  شوع األرن شلم األسباط.
 وكان طلب هللا أن  ررلوا كل الكنعانيين  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من األرن إإ أن بعو األسباط تكاسلوا ولم  ررلوا الكنعانيين فكانوا سبب ش را لهم. وهذى األسباط كانت فم الج ء 
"  األمم جليلوبه أسباط نفتالم وأ ير وزبولون. لذلك ااي شنهم إ عياء النبم  "  الجليلالشمالم من األرن والمسمم 

( . ودستمر الوضإ هكذا أ ام ال لاا إلم أن أسأ 8:  1لواول ك را من الشعو  الوثنيذ وسرهم فتعا شوا سوها )إ 
 سنذ. 64الملك لاول مملكذ اوهذ فم األرن.  ودستمر ملكه لمدا 

 
بعام الذ  لم  كن سنذ. ودتسعت مملكته ودمتدت  ماإ إلم نهر الفرات. وأتم بعدى إبن 64وملك سليمان بعدى لمدا  ه ٌر

وهم األكبر ولها  المملكة الشمالية إسرائيل -4فم ٌكمذ أبيه سليمان . وتسبب برشونته فم    المملكذ إلم مملكتين  
 وشاصمتها أور ليم. وشلم اليمين خرهرذ لمملكذ لاول.  المملكة الجنوبية يهوذا -7أسباط وشاصمتها السامرا.  84

هرذ لمملكذ لاول ولكن  ظهر فيها القدول التم وصلت لها مملكذ سليمان ف د وصلت لنهر ونر  فم الشفقذ التاليذ خر 
 الفرات  ماإ. وفم الشفقذ التاليذ أ لا نجد خرهرذ للمملكتين بعد اشن سام.

 
رو  أخر  لكل منهما مإ الشعو  المجاورا. ونتيجذ إنقراي  ودستمرت القرو  بين المملكتين بعلهما مإ بعو. ٌو

ق.م. وبعدها ذهبت يهوذا إلم سبم بابل سنذ  277ا ألبهما هللا بالسبم . فذهبت إسرا يل إلم سبم أ ور سنذ كليهم
ق.م. وشال معهم بعو من  عو  األسباط ولكن تقت القكم الفارسم ثم  478ق.م. وشالت يهوذا سنذ   468

بيين س روا تقت القكم الرومانم . وفم أ ام الدولذ اليونانم وبعدى تقرروا لفترا اليلذ أ ام المكابيين. ثم وفم أ ام المكا
 الرومانيذ ولد المسيح  سوع ربنا. 

 ونر  أ لا فم الشفقذ التاليذ خرهرذ تظهر مد  إتساع الدولذ الرومانيذ. 
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 اليهودية والجليل والسامرة أيام الرب يسوع المسيح
األخر  ، وبدأ إنهيارها بسبب خرا اها ووثنيتها ، ف لب هللا  هكذا كانت إسرا يل ابل أن تستعمرها الشعو 
. وت ير  كل إسرا يل تماما. ف  ي فترات واوع األسباط العشر )المملكذ شليها وأسلمها لهذى الشعو  الوثنيذ للت ليب

رهتها الواسعذ، ق.م. أخذت أ ور  عب إسرا يل ووزشته فم كل أراضم إمبراطو  ::2الشماليذ إسرا يل( فم يد أ ور سنذ 
ون لت أ ور  عو  وثنيذ ك يرا ليعيشوا فم أرن إسرا يل. وباندماا هذى الشعو  معهم إختلرت العبالات وتشوهت ، 

  -وكانوا الذ وسط  عبين :  السامرةوخرا منها  عب 
 

 014لوا سنذ ق.م. وشا 014وكان  عبها هم سبط يهوذا الذ  كان اد أ ِخَذ فم سبم بابل سنذ  اليهوديةفم الجنو  
 ق.م. واد ترهروا من وثنيتهم .

و عبها كان خليط من اليهول الذين شا  بينهم  عو  وثنيذ كاليونانيين والفيني يين  الجليل وفم الشماي كانت هناك
ال واألراميين . وكان هذا منذ تهاونت األسباط الشماليذ فم طرل الكنعانيين من أ ام  شوع. أما بعد العولا من السبم ف د 

 العنشر اليهول  فم أرن الجليل . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وبينما إتسم  عب اليهول ذ بالت مت الشديد نجد أن  عب الجليل 
 ( 24:  80كان منفتقا ولم  كن لهم نفأ التعشب كما وادنا من  عب اليهول ذ. بل إختلفت لهجتهم شن اليهول ذ. )مر
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( .     وبسبب تسامح الجليليين مإ ال  افات األخر  24:  80بل إختلفت لهجذ الجليليين شن لهجذ  عب اليهول ذ )مر
( وااي رؤساء 64:  8إٌت ر يهول اليهول ذ يهول الجليل في وي ن نا يل " أمن الناصرا  مكن أن  كون  ئ صالح " )يو

 لم   م نبم الكهنذ والفرهسيين لني ول موس " فت  وأنظر. إنه 
( وفم هذا أخر وا ف د خرا من الجليل الاا )باراق ودبشان وأيلون وتولإ( ومن األنبياء إليشإ :0:  2من الجليل " )يو

وهونان وربما هو إ. أما إزلرا هم للسامرهين فوصل لدراذ أنهم إشتبروهم نجاسذ وبهم  ياطين وكانوا لو أرالوا إهانذ أٌد 
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( . وكانوا يتقا ون المرور فم أراضم السامرا شند مرورهم من اليهول ذ 61:  1االوا للر  )يو  ولون له أنه سامر  كما 
إلم الجليل أو العكأ ، وكان ك  اليهول والجليليين  فعلون هذا. وبدإ من المرور شلم السامرا كانوا  سلكون شبر نهر 

لجليليين الراقبين فم تفال  إاتياز السامرا فم ذهابهم األرلن خ ي منر ذ بيرهذ. وكانت مدينذ أرهقا ملت م المسافرهن ا
 وشولتهم لهيكل أور ليم فم الفشح.

وكان رااء الجليليين فم مجئ المسيح كبيرا ودستعدالهم ل بوي فكر م تلف سببًا فم ابولهم للمسيح بسهولذ شن القاي فم 
سمذ ، وهذا  فسر الجموع الل مذ التم كانت مليون ن 1اليهول ذ. وه در يوسيفوس سكان الجليل وات المسيح بقوالم 

تلتف ٌوي المسيح. وفم لخوي المسيح ألور ليم فم أٌد الشعانين كان قالبيذ من إست بله منهم ، فهم اد شرفوى فم 
م. أصبح الجليل مرك ا لل  افذ اليهول ذ ودنت ل  21ب لهم التم الم فيها معظم أواات خدمته. وبعد س وط أور ليم سنذ 

 هدرهم إليها. ومعنم إسم الجليل الدا را أو المنر ذ.السن
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نر  مدينذ  وفم ال را ط شاليه  
الم ك للسيدا  الناصرا ٌيل  هر 
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( 11:  8لت دم أليشابات )لو مدينة يهوذاالعذراء وبشرها بوإلتها للر   سوع. واامت العذراء وذهبت إلم الجباي إلم 
ومدينذ يهوذا قالبا هم ٌبرون فقبرون هم مدينذ كهنذ وزكرها زواها كان كاهنا. إإ أن البعو   وي أن بيت زكرها كان 

أمياي إلم ال ر  من أور ليم. و لت العذراء ت دم أليشابات مدا ث ثذ أ هر ثم شالت  0فم ارهذ شين كارم التم تبعد 
برو  ( . وت إ ٌبرون فم وال  فسيح وترتفإ 1::  :ن هم مدينذ ال ليل ٌاليا ، وهو إسم أطل  شلم إبراهيم ) إللناصرا. ٌو

مي  وكانت تسمم ارهذ أربإ ، فهم منسوبذ ألربإ  4:ادم فوق سرح البقر ، وهم انو  أور ليم بقوالم  1464نقو 
( وكانت لل هاتيين 06:  80دن يهوذا )  ( . وفم الت سيم صارت مدينذ من م81:  80+  80:  86أبم شناق )  

 ( وصارت مدينذ للملج .   84:  8:بنم إو  )
وذهبت السيدا العذراء مإ يوسف النجار إلم بيت لقم لةكتتا  وهناك ولدت الر   سوع فم مذول وااء لها الرشاا ، 

 وبعد ذلك إنت لت العا لذ إلم بيت ٌيل ااء المجوس ل هارا السيد الر . 
م األربعين لوإلا السيد ذهبوا للهيكل لت د م الشبم للر  ثم ذهبوا إلم مشر. ولما شالوا ، شالوا إلم الناصرا وفم يو 

( . وفم الناصرا شا  الر  فترا  بابه  عمل كنجار مساشدا ليوسف 8:  4+ مر 06:  81وطن الر   سوع )مت
سنذ . وبعد  14نذ ، وكان شمرى وات وإلا السيد س 46النجار. وت وي بعو الت اليد أن يوسف مات وشمر الر   سوع 

( . وكانت األسرا تذهب إلم أور ليم فم شيد الفشح ، ولما كان 1:  4موت يوسف شمل السيد نجارا ليعوي شا لته )مر
نا المعمدان ودختار ت ميذى ،  47شمر الشبم  سوع  سنذ تقاور مإ  يوخ الهيكل. وفم سن ال  ثين إشتمد الر  من يٌو

وي ت ميذى للر  فملوا وراء و  بدأ باختيار بعو من ت ميذ المعمدان بعد أن أشدهم المعمدان ومهد الرره  للر  ٌو
(. وشال السيد إلم الجليل وكانت أولم معج اته فم شرس فم اانا الجليل وكان السيد اد ذهب 8السيد وابلوا لشوته )يو

 مإ أمه وت ميذى إلم هذا العرس.
اوي أارباءى أن  مسكوى  كفر ناحومو وأمه وت ميذى إلم مدينذ ثم إنت ل الر  ه واعلها مرك ا ل دمته وهو فم الجليل. ٌو

وكان ذلك مرتبرا  ألورشليم( . وكانت معظم خدمذ السيد فم الجليل وت للتها زهارات 8::  1ألنهم االوا أنه م تل )مر
شلم سفوح ابل  قيصرية فيلبسودلم  العشر المدن وذهب إلم نواحى صور وصيداباألشيال . وذهب الر  أ لا إلم 

 ٌرمون.
 
 
 
 



 مقدمة عامة لألناجيل )جغرافية وتاريخ إسرائيل(

 

 
178 

 
 

مدن كلهم  رق  1هم ششر مدن كونوا ٌلفا للتجارا وللدفاع ضد ال با ل المتاخمذ لها من الشرق. وهم  -العشر المدن :
التم كانت بيت  ان. واد بني قالبيتها خلفاء اشسكندر األكبر ثم سكيثوبوليس األرلن ومدينذ واٌدا قر  األرلن هم 

ق.م. ق اها ال ا د  41( ق.م. وفم سنذ 24 – 841خلعت للمكابيين بعد أن إفتتقها إسكندر  انوس المكابم )
ل اص الرومانم الشهير بومبم وأشراها ٌكما ذاتيا ، فكان لها الق  فم سك شملتها ودلارا مقاكمها وتكوهن ايشها ا

بها. ولكنها خاضعذ للوالم الرومانم شلم سورها . وكان هدي الرومان من هذا نشر ال  افذ اليونانيذ فم المنر ذ فتتكون 
)ار  ٌاليا( وهذى هم التم خرا منها المجنون الذ  كان  جدرة وجرسةمنر ذ شازلذ للنفوذ اليهول . ومن المدن العشر 

شار ال  افذ اليونانيذ فم هذى المدن  فسر واول ارعان ك يرا من ال نازهر هناك. شليه لجئون و فاى السيد المسيح. ودنت
التم كانت ربذ بنم شمون من ابل )شمان شاصمذ األرلن ٌاليا( . ومن هذى المدن  فيالدلفياومن هذى المدن العشر 

م. ومعظم هذى المدن  24التم هر  إليها مسيقيو أور ليم ابل خرا  أور ليم سنذ  بالَّ . ومنها أ لا مدينذ   دمشق
 كان وااعا فم بيرهذ )التم هم شبر األرلن( .

ميً  من لمش  فم منر ذ را عذ شلم السفوح  04وهم أ لا إٌد  المدن العشر وت إ شلم بعد نقو  -قيصرية فيلبس :
ادم من سرح البقر. وت إ فم وال  بانياس أاشم منابإ نهر األرلن.  8804الجبليذ لجبل ٌرمون، وهم شلم إرتفاع 

وكان اليونانيون اد أااموا فيها هيك  شلههم بان وأطل وا شلم المعبد إسم بانيون وشلم المنر ذ كلها بانياس وهو إسم 
ين ضم أوقسروس المدينذ المدينذ ٌتم اآلن . وأاام فيها هيرولس معبدًا من الرخام األبيو تكرهما ألوقسرأ ايشر ٌ

ق.م.  6إلم هيرولس. ووضإ فم المعبد تم اإ ألوقسرأ ايشر بال ر  من اشله بان وشند موت هيرولس الكبير شام 
اام إبنه فيلبأ ر يأ الربإ باشالا بناء المدينذ وتجميلها وسماها ايشرهذ فيلبأ تكرهما لريبارهوس ايشر ، وتميي ا شن 



 مقدمة عامة لألناجيل )جغرافية وتاريخ إسرائيل(

 

 
179 

من التم أاامها أبوى شلم ساٌل البقر . وفم هذى المدينذ بال ذ الجماي س ي الر  ت ميذى " العاصمذ اشلارهذ قيصرية
 . 81:  84" مت  وي الناس إنم أنا إبن اشنسان

ق.م. شلم ساٌل البقر المتوسط وأسماها ايشرهذ تكرهما  84 – ::مدينذ بناها هيرولس الكبير فيما بين   -قيصرية :
ميً  . وشمل فيها ميناًء هامًا. واعل منها  40اي قر  أور ليم وتبعد شنها نقو ألوقسرأ ايشر وهم شلم  م

العاصمذ اشلارهذ لليهول ذ طواي فترا العشر الرومانم. وشا  فم المدينذ ث ثذ من الوإا الرومان هم بي طأ وفيلكأ 
أٌد اشورها الأ الملك هيرولس ( . وكانت مدينذ شظيمذ ب شورها ومعابدها ومبانيها. وفم 0:،    6:وفستوس )أع

( . 1: – 4::  :8أقرهباس وهو من أوإل هيرولس الكبير ودنتفخ ولم  عرم المجد ) ، فشار   كله الدول ومات )أع
 وكان سكان المدينذ خليرا من اليهول واألمم.

 بحر الجليل والبحار األخرى 
بحيرة نيت شليه تكرهما لريبارهوس ايشر( وهسمم كذلك )نسبذ إلم طبرهذ التم ب بحيرة طبريةوهسمم بقر الجليل أ لا 

َم بقر كنروت وماء اناسر. وبقر فم العبرهذ 84:  4)يوالبحر  ( وهسمم8:  0)لو جنيسارات مِة ( وفم العهد ال د م س 
والبقر  81:  61المتوسط وهسمم البقر تك البحر األبيض) البحاروترل  شلم أ  مجتمإ للمياى ، فت اي شلم  يمهم 

 األحمر البحرألن البقر الشرام هو البقر الميت ... و  6::  88أو البقر ال ربم تل 4:  16الكبير أو العظيم شد
 نهرشلم  يم( وت اي 1:  16وهسمم بقر الملح  شد البحر الميتو 81:  84وهسمم بقر سوي أ  اشب ال ا  خر

ا انيسارات فهو إسم األرن أو المنر ذ الوااعذ فم هيكل سليمان. أم البحر النحاسى( . وايلت شن 1:  1)نا النيل
= انذ ل شوبذ  جن( 8    - ماي قربم ساٌل بقر الجليل وهم أرن خشبذ ادا. وانيسارات كلمذ من م رعين :

= اد تكون إسم شلم أو تعنم الكلمذ الجنات العظيمذ. وه إ بقر الجليل فم ٌون نهر  سارات( :األرن           
مي  ما بين ن رذ  81ادمًا تقت سرح البقر . وطوي البقر  414ستو  سرح الماء فيه بم دار األرلن ، وهن فو م

 أمياي شرضا. 2 – 1لخوي نهر األرلن له ون رذ خروا النهر منه وشرضه يتراوح ما بين 
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ذ تش ل الج ء الجنوبم من وال  األرلن . وله شدا أسماء فم الكتا   -البحر الميت : هو شبارا شن بقيرا  ديدا الملٌو
( والبقر الشرام كما 82:  1( وهو بقر العربذ أو بقر السهل كما فم )تل1:  86الم دس فهو بقر الملح كما فم )تك

 ( وهسميه العر  بقر لوط.81:  62فم )ٌ 
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 وسرح البقر الميت ين فو شن سرح 
ميل  وبه منر ذ ضي ذ شرضها  88ميل وشرضه  04ادم . وطوله  8144ادم . وشم  ااشه  8144البقربقوالم 

ميل . وهنب   من ااشه ينابيإ مياى مالقذ مقملذ ب م ح معدنيذ كالكبرهت والبروميدات وهذى تمنإ واول كا نات  :ٌوالم 
 قر الميت وتجعل مذاق المياى مرًا ورا قتها كرههذ.ٌيذ فم مياى الب

وه اي أن ما لمَّر سدوم وشمورا كان زل اًإ اوهًا صاٌبه إنفجار  ديد اذي بال ازات وال ار والش ور الملقيذ ، فانهمرت 
قلذ وإ ي هد شلم المدينذ. ومن المراح أن سدوم وشمورا اآلن هما تقت مياى اال سم الجنوبم للبقر الميت ٌيل المياى ض

ادم ، وه اي أنه فم وات من األواات  8144أادام بينما شم  ال سم الشمالم فوق المنر ذ اللي ذ ٌوالم 84شم ها شن 
 كان الج ء الجنوبم من البقر الميت سهً  خشبًا. 

لهمم وال راا نهيرات ص يرا هم )اليو  6مليون طن مياى شذبذ يوميا وهناك  4،  0وهشب نهر األرلن فم البقر الميت 
مليون طن من المياى العذبذ .  2وأرنون وزارل( وهشبوا مجتمعين ٌوالم نشف مليون طن يوميا ، ليشبح اشامالم 

ولكن نتيجذ للقرارا الشديدا نجد أن معدي الب ر شالم ادا مما  جعل مستو  البقر ثابتا ، وفم الشتاء ٌيل تن فو 
 ادما فم المتوسط . 80 – 84لبقر الميت ٌوالم لراات القرارا وه ل الب ر يرتفإ مستو  ا

 مدن الجليل
تم معموليته من  -الناصرة : فم وإ ذ الجليل ، وهم وطن السيد التم سكن فيها بعد راوع العا لذ الم دسذ من مشر ٌو

نا المعمدان . شا  الر  فيها مإ أمه العذراء ومإ يوسف النجار . وهم ارهذ ص يرا لم تذكر سو  كمكان سكن  يٌو
ميل  24ميل من البقر المتوسط ، وشلم بعد 4:ميل قر  بقر الجليل وشلم بعد  80للر   سوع . وهم شلم بعد 

 ماي أور ليم . سكانها م ل كل سكان الجليل خليط من األمم مإ اليهول. ولهجذ  عبها م تلفذ . وبعد أن إنت ل الر  
المعمدان ، لم يذهب للناصرا سو  مرا واٌدا ٌين لخل المجمإ وارأ  إلم كفر ناٌوم ليجعلها مرك ا ل دمته بعد أن أ ْسِلمَ 

 ( .4 – 8:  4+ مر 01 – 06:  81+ مت 14 – 84:  6نبوا إ عياء ف رالوا اتله )لو
( 8:  1مدينذ فم الجليل اعلها السيد مرك ا ل دمته فم الجليل ٌتم أن متم البشير أسماها مدينته )مت -كفرناحوم :

وهم ت إ شلم الساٌل ال ربم لبقر الجليل )كفر = ارهذ... وناٌوم =   ص قير معروي( . وكانت مرك ا لشيد 
ذ ادا لكفرناٌوم( . ورقم أن الر  شمل فيها السمك )قالبا كانت  بيت صيدا هم ارهذ الشيد لمدينذ كفرناٌوم فهم ارهب

ك ير من المعج ات إإ أن أهلها اابلوا كل ذلك ب ير إهتمام لذلك ااي لها الر  ستهبرين إلم الهاوهذ فهم مبنيذ شلم ربوا 
 ( واد خربت كفرناٌوم فع  فم ال رن السابإ .6:،  1::  88شاليذ )مت

نا ، وكانت ارهبذ ادا من  ماي  رق بقر الجليل. شا    -بيت صيدا : فيها فيلبأ وأندراوس وبررس وهع و  وهٌو
كفرناٌوم وفيها أ بإ الر  الجموع من خمأ خب ات وسمكتين . وهم بال ر  من ملت م نهر األرلن ببقيرا انيسارات. 

إلم  ( بيت صيدا الجليل:( بيت صيدا  رق البقر ٌيل  سكن ت ميذ المسيح  8وهناك مكانين باسم بيت صيدا  
 ال ر  ٌيل أ بإ الر  الجموع . وهناك رأ  ب ن ك  المكانين مكان واٌد .

 – 4::  88هم إٌد  مدن الجليل ال  ثذ التم وب ها الر   سوع )كفرناٌوم وكورازهن وبيت صيدا( )مت -كورازين :
كنسم )من ال رن ( . وت إ شلم بعد ميلين  ماي كفرناٌوم . وه وي يوسابيوس المترخ ال84 – 81: 84+ لو 6:

 ال امأ( أنها كانت خرابا فم أ امه .
األولم فم فيني يذ )لبنان( ، وال انيذ هم اانا الجليل ٌيل ٌوي السيد الماء إلم خمر.  –هناك مدينتين باسم اانا  -قانا :

 واانا الجليل تواد  ماي الناصرا ، وه اي شنها اانا الجليل تميي ا لها شن اانا فيني يذ .
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 أمياي انو  قربم الناصرا ، وارهبذ من السامرا . 4فم انو  الجليل شلم بعد  -نايين :
ميل من مدخل نهر األرلن إلم بقر  :8مدينذ ت إ فم منتشف الساٌل ال ربم لبقر الجليل وشلم بعد نقو  -طبرية :

براطور طيبارهوس خليفذ م  . وأطل  شليها طبرهذ تكرهما لةم ::،  81الجليل أسسها هيرولس أنتيباس ما بين سنتم 
( . واعلها هيرولس 8:  8:+  8:  4أوقسروس ايشر. وقلب شلم بقر الجليل اشسم فشار إسمه بقيرا طبرهذ )يو

( . وبعد تدمير 1::  4شاصمذ للجليل وبيرهذ . ورقم أهميذ المدينذ فهم إ تذكر سو  مرا واٌدا فم العهد الجديد )يو
 م. 804لمرك  العلمم لليهول ودنت ل إليه السنهدرهم ٌوالم سنذ م. صارت طبرهذ ا 24أور ليم سنذ 

هم التم واد فيها ر  المجد المجنون الها ج والذ  كان به لجيئون. لكن بينما ت وي أناايل مراأ   -كورة الجدريين :
ي اي شن سكانها وادرا هم إٌد  المدن العشر ف ولواا أنها كورا الجدرهين   وي إنجيل متم أنها كورا الجراسيين ، 

الجدرهين ، وبها مدينذ ص يرا إسمها اراسذ وهكون إسم سكانها الجراسيين . وهبدو أن متم ألنه  كتب لليهول واليهول 
 1+ لو 8:  0 عرفون اراسذ ومراأ ولواا  كتبون لطمم فنجدهم  ست دمون إسم الكورا كلها وليأ ال رهذ الش يرا )مر

مكانها نقو ستذ أمياي من الجنو  الشرام لبقر الجليل. وهناك مدينذ أخر  من  ( . وادرا1::  1+ مت 12 – 4:: 
المدن العشر إسمها ارسذ وهناك تفسير آخر لما سب  اوله ، وهو أن المجنون كان من ارسذ وهذى  عرفها اليهول أما 

 ا.ادرا فهم أكبر ونفوذها ممتد لجرسذ ومعروفذ لد   عو  األمم الذين  كتب لهم مراأ ولوا
( . 11:  80( وقالبا هم نفسها مجدي )رااإ مت84:  1ارهذ بال ر  من السلقل ال ربي لبقر الجليل )مر -دلمانوثة :

 أو  كونوا متجاورتين ، فتكون نواٌم للمانوثذ هم نفسها ت وم مجدي.
 

 8244كلمذ أرلن تعنم المنقدر أو المتدف  فالنهر يبدأ يتدف  ماءى من اباي لبنان العاليذ من إرتفاع  -نهر األردن :
ادم فوق سرح البقر شبر أربإ نهيرات ص يرا وأكبرهم نهر القاصبانم ، وهلت وا شند  ماي بقيرا القولذ وهذى شلم 

ذلك إلم ما تقت مستو  البقر إلم أن  شب فم بقر أادام ف ط من سرح البقر ، ثم ينقدر نهر األرلن بعد  2إرتفاع 
ادما . ومن بقر الجليل ينقدر النهر إلم البقر الميت . و كل النهر  414الجليل والذ  ين فو شن سرح البقر به 

 مي  . 24ميل ولكن المسافذ الروليذ ٌوالم  44:متعرا )طوي النهر ٌوالم 
ر الجليل والبقر الميت ، والم اضذ منر ذ من النهر  مكن إاتيازها م اضذ بين بق 44هم ٌوالم  -مخاضات األردن :

 سيرا  شلم األادام شند إنقسار المياى فم النهر. ولكن يتعذر شبورها شند إرتفاع المياى فم أثناء  هور الشتاء والربيإ.
لشماي إلم ٌدول مشر هو المنر ذ الوااعذ  رق األرلن وتشمل المنر ذ الوااعذ من لان فم أاشم ا -عبر األردن :

= بيرهذ إسم  بيريةوالسعول ذ فم الجنو  والجنو  الشرام ، و راًا تتاخم العراق والسعول ذ. وتسمم منر ذ شبر األرلن 
 رل  شلم شبر األرلن أو  رق األرلن ، وااء اشسم من الكلمذ اليونانيذ بيران أ  َشْبْر . وإ نجد إسم بيرهذ مواولا فم 

 اشسم المست دم فم الكتا  هو شبر األرلن. والسيد المسيح إشتمد فم مكان ما فم شبر األرلن.الكتا  الم دس و 
 ( .1::  8ٌيل إشتمد المسيح فم شبر األرلن )يو بيت عبرة =

نا  عمد فم شين نون وهعرفها الكتا  ب نها  -ساليم : يبدو أنها كانت مكانا معروفا أ ام السيد ر  المجد ، فكان يٌو
 ن ساليم مما يدي شلم  هرتها فم ذلك الوات. وهنا أراء ك يرا فم تقديد مكانها .بال ر  م

معناها مدينذ ال مر أو مكان الروا ح العررهذ وتسمم مدينذ الن ل. وت إ قر  نهر األرلن وكانت أوي مدينذ  -أريحا :
اللفذ الشرايذ لطرلن فم م ابل أرهقا. يدخلها  عب هللا مإ  شوع بعد أن أس ط هللا أسوارها أمامهم. وه إ ابل نبو شلم 

ين  ومن شلم ابل نبو رأ  موسم النبم أرن الميعال ولكنه لم يدخلها. وت إ المدينذ فم السهوي )وتدشم العربات( . ٌو
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لخلها  شوع لعن من يبنيها. ولذلك فم م ل السامر  الشالح نجد المسافر نازإ من أور ليم إلم أرهقا ، ف ور ليم مرتفعذ 
رهقا من فلذ. وهذا  م ل كل إنسان يترك ٌياته السماوهذ وششرته مإ هللا لين ي للعام و هواته م ل ل ماس الذ  ترك وأ

 ( .84:  6تم:بولأ الرسوي إذ أٌب العالم القاضر )
 

 اليهودية تحت حكم أسرة هيرودس
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:  1وفم أ ام الر   سوع له المجد كان الوضإ كاآلتم )لوبعد موت هيرولس الكبير إن سمت مملكته إلم أربعذ أاسام ، 
8) 

 اليهودية.بي طأ البنرم واليا شلم  (1

 الجليل.هيرولس ر يأ ربإ شلم  (2

 تراخونيتس.فيلبأ ر يأ ربإ شلم إ رورهذ وكورا  (3

 األبلية.ليسانيوس ر يأ ربإ شلم  (4

( 80:  0:هم المنر ذ التم سكنها اش رورهون من نسل  رور بن إسمعيل )تك إيطورية -إيطورية وكورة تراخونيتس :
وهم من ابا ل البدو العربيذ. وكانوا مهرا فم رمم السهام. وكانوا   رنون فم المنر ذ المقيرذ بجبل ٌرمون إلم الشرق 

ادم فوق سرح البقر  1:44من الجبل. وابل ٌرمون ابل شظيم فم الرري الجنوبم من اباي لبنان الشرايذ ودرتفاشه 
( 4:  1:+ م  1:  1مي  من الشماي إلم الجنو  وهسميه الشيدونيون " سرهون " )تل 4:إلم  84وهمتد ما بين 

وسيئون امذ من اممه . واد  ن أرسروبولوس المكابم ٌربا شليهم وأابر الك يرهن شلم ال تان وضم ا ء كبير من 
فاشسم  عنم األرن المقجرا الوشرا وهم وااعذ  ماي  رق بقر الجليل  خونيتستراق.م. أما  864ب لهم لليهول ذ سنذ 

  رق نهر األرلن تقت األبليذ وتلم ايشرهذ فيلبأ . وشلي الشماي الشرام منها تواد لمش .
 مش .ميل من ل 81اشسم م خوذ من أبي  المدينذ الر يسيذ فيها وهم شلم الرره  إلم مدينذ بعلبك شلم بعد  -األبلية :

 أماكن شهيرة حول أورشليم
)رااإ موضوع أور ليم فم البا  األوي( وهواد الجبل  رق أور ليم ومن شلم إٌد  اممه صعد الر   -جبل الزيتون :

 سوع إلم السماء . وفم أ ام الر  له المجد كانت ال لرا تكسو سفوح الجبل من أ جار ال هتون والتين وقابات الن يل 
سترهح هناك بعيدا شن ضجيج أور ليم الم لٌمذ. وكانت بيت شنيا م را له ٌينما  كون فم أور ليم ، ولذلك كان الر   

 كما أن كفر ناٌوم كانت م را له وهو فم الجليل. 
شلم السفوح السفلم لجبل ال هتون كان يواد بستان ا سيمانم ٌيل ااهد الر  فم الش ا . وا سيمانم  -جثسيمانى :

شرا ال هت. أسماها متم ومراأ ضيعذ أ  مكان مقاط بسياا. وكان بستان ا سيمانم ملكا لمرهم كلمذ أراميذ تعنم مع
 أم ال د أ مراأ. وكان الر    تلم فيه مإ ت ميذى. وكان وال  ادرون  فشل ما بين أور ليم وبستان ا سيمانم.

(  81:  88نو  الشرام من أور ليم )يوميل إلم الج :تعنم بيت ال مر أو بيت العناء وهم ارهذ شلم بعد  -بيت عنيا :
وهم شلم الرره  إلم أرهقا. وهم شلم ابل ال هتون بال ر  من بيت فاام التم أرسل منها الر  تلميذ ه شٌلار 

:  8:األتان. وشا ت مرهم ومرثا مإ لعازر أخوهما فم بيت شنيا . وكانت مكان إاامذ الر  شند زهاراته ألور ليم )مت
 . ومنها صعد الر  للسماء بعد أن بارك ت ميذى. (88:  88+ مر 82
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بيت شنيا وبيت فااي هما من ضواٌي أور ليم فهما تقسبان أنهما من أور ليم. فهناك طره  واٌد منهما إلم أور ليم. وبيت 
 شنيا تواد شلم السفح الشراي،  ماي ابل ال هتون، وبيت فااي شلم السفح الشراي، انو  ابل ال هتون،

تعنم بيت التين الفج أ  قير الناضج. وهم ارهذ ص يرا إلم الجنو  الشرام من ابل ال هتون. وهم  -بيت فاجى :
 شلم الرره  إلم أرهقا.

:  4وتعنم بيت ال ب  وه اي لها إفراتذ. وإٌ  معنم اشسمين فالمسيح أشرانا اسدى لن كله فنقيا أبد ا )يو -بيت لحم :
:  :8ك ير )يو بثمر( وكان السيد ٌبذ القنرذ التم واعت فم األرن ف تت 04:  4القياا )يو خبز( فهو صار لنا 02
ادم فوق سرح البقر . وهقيط بها أراضم  104:أمياي وشلم إرتفاع  0( . وبيت لقم ت إ انو  أور ليم بقوالم 6:

 خشبذ.
 ن األموات.هم مدينذ ارهبذ من البرهذ ذهب إليها  سوع بعد إاامذ لعازر م -إفرايم :

 كم . 88قلوا =  44إسم شبر  معناى الينابيإ القارا وتبعد شن أور ليم  -عمواس : 
كلمذ ِبْرَكذ ترل  شلم أ  ٌون تتجمإ فيه مياى األمرار أو مياى نبإ من الينابيإ . وكان اشٌتفا   -بركة بيت حسدا : 

ت المن فلات الربيعيذ تست دم لت  هن المياى ، ودذا لم بالمياى مس لذ  ديدا األهميذ فم فلسرين فاألمرار اليلذ . وكان
تواد تلك المن فلات الربيعيذ كانوا  قفرون بركا صناشيذ. ودذا كانت مشالر المياى ت إ خارا المدينذ كانوا  قفرون 

لملك بعمل هذا أنفاق لن ل المياى إلم لاخل المدينذ لتنفعهم وات ٌشار األشداء للمدينذ وات القرو  ، ول د اام ٌ ايا ا
 1( وبركذ سلوام )يو::  0(. ومن أ هر البرك فم الكتا  الم دس فم العهد الجديد بركذ بيت ٌسدا )يو4::  4:مل:)
 :2. ) 

 أماكن أخرى زارها الرب يسوع المسيح

  ليحضرا التلميذين إرسال

  الطريق على من تم الجحش

اجيف وبيت عنيا لبيت المشترك  

 الهيكل

 أورشليم
 جبل

 الزيتون

  وادي

 قدرون

الغربي السفح  
الزيتون لجبل  

 شرق

  إلى مشترك طريق

 أورشليم

فاجي بيت  

عنيا بيت  

ميل2  
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 لي ابل السامرهذ .  -سوخار :
مهما )ت وم = نواٌم أو بال ر  صور وصيدا شلم ساٌل البقر المتوسط وذهب السيد إلم ت و  -تخوم صور وصيدا : 

هذى المرأا ايل شنها فم إنجيل متم أنها كنعانيذ من نواٌم صور وصيدا   من ٌدول صور وصيدا( و فم إبنذ الكنعانيذ.
( فهل هناك 4::  2( وايل شنها فم إنجيل مراأ أنها أمميذ وفم انسها فيني يذ سورهذ )مر1: – 8::  80)مت

ا ، فل د لعن نوح إخت ي ؟ إط اا إ يواد إخت ي...ولكن ألن متم  كتب لليهول الذين  فهمون أن الكنعانيين اد ل ِعنو 
( . وألن هذى المرأا كنعانيذ فهم إذًا ملعونذ لذلك شاملها الر  بشدا ، ومتم يذكر أنها 0::  1ٌفيدى كنعان بن ٌام )تك

كنعانيذ ليشرح لماذا شاملها السيد بهذى الشدا . ولكن مراأ  كتب لطمم الذين إ  عرفون اشذ لعنذ كنعان. وكانت المرأا 
 -ر وصيدا ، وصور وصيدا مواولان فم فيني يذ. وهناك أسئلذ إ بد وأن ترل شلم الذهن :تعي  فم نواٌم صو 

هل ألن نوح اد لعن كنعان ونسله تظل هذى اللعنذ سا دا شبر األاياي ؟! ارعا إ ...ورااإ فم ذلك ٌ اياي  (1
هللا إله قيور  فت د " لتر  أن كل إنسان مسئوي شن أشماله ف ط . وهفسر هذا ما ايل فم الوصا ا العشر أن  81

( . وكم سبب شدم فهم هذى اآل ذ 0:  4:" )خر الجيل ال الل والرابإ من مب ليه ذنو  األباء فم األبناء فم
من مشاكل لك يرهن ، ولكن هذى ال شذ توضح األمر تماما . فا)  ظل قاضبا شلم من  ظل شلم خريذ أبيه 

وهللا يرهد أن ( . 81)ٌ   شاء موت ال اطئ م ل أن يراإ وهقيافا) إ ولكن من يتو  فا) ارعا سي بله ، 
ألن من إ  قف  وصيذ هللا فهو إ  قب هللا مبغَِّضىَّ ( . وه وي الكتا  من 6:  :تم8) الجميإ   لشون 

( . ولكن شبر التارهخ إستمرت نجاسذ الكنعانيين بشورا بشعذ )سدوم وشمورا م   كانوا من 1::  86)يو
وهذى المرأا بالتالم كانت تعي  فم هذى النجاسذ. وهذا معنم أن هللا  فت د ذنو  األباء فم األبناء لو الكنعانيين( 

 إستمر األبناء يب لون هللا وهعيشون فم نجاسات أبا هم.

" وبهذا فهو  شبهها بالكلب ؟ ألن  ليأ ٌسنا أن يتخذ خب  البنين وهررح للك  لماذا ااي السيد لهذى المرأا "  (2
( وهذى شن اشنسان الذ   عول ل ريته بعد أن :::  :بط:شند اليهول  شير للنجاسذ فهو  عول إلم ايئه ) الكلب

يتو  شنها. وك ن السيد يرهد أن   وي لها ....ابل أن تبق م شن خروا الشيران من إبنتك ، إبق م شن سبب 
نجاستها فيعول مرا أخر  بل   تم ومعه سبعذ  لخوله فيها أوًإ ، فماذا ينفعها أن أ ْخِرا منها الشيران وتستمر فم

 ( .60 – 61:  :8 ياطين أ ر منه فيشير ٌاله أرلأ )مت

هل لم   ف السيد شلم المرأا أن تتذمر شليه بسبب إهانتها ؟  السيد طبيب ٌكيم أتم لشفاء ال راا وهو  عري  (3
م الدواء المرلو  تماما . والنتيجذ واضقذ أمامنا فالمرأا لم تتذمر بل  إنسق ت فشفيت فنالت مإ الشفاء الرٌو

( . 81:  84كو8الشفاء الجسد  أ لًا . وهذا ما االه بولأ الرسوي " إ يدشكم تجربون فوق ما تقتملون..." )
 فالر  كان  علم رل فعل المرأا اش جابم ف اي لها ما االه فهو فاٌص ال لو  والكلم.
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يدا التم ذهب فيها ولنتساءي لماذا ذهب السيد فم هذى المرا إلم  (4 نواٌم صور وصيدا ؟ وكانت هم المرا الٌو
يا واسد ا ، فهو لهذا أتم. وبنفأ  إلم هناك . هو ذهب ألال هذى المرأا ليشفم إبنتها وهشفيها هم رٌو

 األسلو  ذهب للسامرهذ وذهب ل كا وآخرهن ، بل هو الذ  يبقل وهفت  شلم ال روي اللاي والدرهم المف ول.

 لتفسير إنجيل متم . برااء الراوع (5

اشسم م خوذ من اشسم اليونانم " فيونيكأ " أ  صب ذ األراوان. وه اي أنها ترامذ لكلمذ ساميذ بمعنم  -فينيقية : 
كنعانم والكلمذ فم ل ذ أخر  من ل ات المنر ذ تعنم صب ذ أراوانيذ. وفيني يذ شبارا شن  رهط ضي  شلم ساٌل 

ميل ، وهمتد من ساٌل البقر ٌتم سفوح ابل لبنان  راا. وتمتد  0يل وشرضه م 8:4البقر المتوسط طوله ٌوالم 
ادم . ومقدول ذ األرن  88444أمياي موازهذ لساٌل البقر وهبل  إرتفاع بعو ال مم إلم  840اباي لبنان مسافذ 

ومدن فيني يذ اعلت أهل فيني يذ يبرشون فم التجاراشبر البقر المتوسط بل وصلوا لططلنرم وتااروا فم كل  ئ. 
 الساٌليذ الشهيرا هم صور وصيدون وصرفذ صيدا وشكا وأكذيب.

 أسماء وأماكن أخرى وردت فى األناجيل
:  1أ :+  84 – 8:  84مل8( وهذى هم التم أتت لسليمان الملك ودنبهرت بقكمته ):6:  :8)مت -ملكة التيمن : 

ن شكأ الشماي وه شدون بها ك  الشماي الج رافم أو  ماي (  وكلمذ الَتْيَمْن تعنم اليمين أو الجنو  )فاليمي1 – 8
اشنسان( . وفم أسفار الملوك وأخبار األ ام ايل ملكذ سبا . وسبا هذى فم اليمن . والمسافذ بين اليمن وأور ليم ٌوالم 

ولذلك كم ، وتشور بقسب مواص ت تلك األ ام شلم الجماي ، كم تكبدت هذى الملكذ لتسمإ ٌكمذ سليمان.  444:
يلوم ر  المجد اليهول ألنهم يرفلون سماشه وهو األشظم من سليمان ، باشضافذ ألنه هو الذ  أتم إليهم ولم يبذلوا هم 

( . إإ أن اشثيوبيين   ولون شن ملكذ سبا أنها كانت ملكذ والعتاب موجه لنا نحن باألولىأ  مش ذ فم الوصوي إليه )
ملت م وأشرم الملك سليمان لملكذ نه أوي ملك شثيوبيا ، وهكذا  فسرون اوي الكتا  " شلم إثيوبيا وذهبت لسليمان ٌو

( أ  هم إ تهت أن  كون لها إبن من سليمان . وبالتالم فملوك إثيوبيا هم نسل 81:  84مل 8" ) سبا كل مشتهاها
 الملك سليمان.

مملكذ النوبذ  مالم السولان وكانت  ( القبشذ هنا ليست إثيوبيا بل هم11 – 4::  1)أع -كنداكة ملكة الحبشة : 
شاصمتها مرو . وه اي أن كنداكذ كان ل با ٌملته شدا ملكات فم ال رون ال  ثذ األخيرا ابل المي ل وال رون ال  ثذ 

 م. 68 – 0:األولم بعد المي ل. وكنداكذ الم شولا فم هذى ال شذ ٌكمت الب ل فم الفترا من سنذ 
 

والجغرافية فى هذا البحث مأخوذة من دائرة المعارف الكتابية للدكتور القس صموئيل حبيب المعلومات التاريخية 
 وآخرون.

 الخالص فكرة يشر  القديم العهد
 لإلنسان الجديدة الخليقة

 وخل ه األولم بموت ، ثانيذ خل ذ اشنسان   ل  أن أ  الجديدا بال لي ذ وهو أإ ال  ص لكيفيذ  رح كله ال د م العهد
 لو أنه هذا فم وايل ،( 80:  4قل) اإلنسان يخلص الجديدة الخليقة وبهذه ،( 84:  :أي) اديدا خل ذ أخر   مرا
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ذ تشوهت .  تماما هللا شمله ما وهذا.  اديد من يرسمها أن له األسهل أن  جد ألصلها  عيدها أن وأرال فنان رسمها لٌو
 .ال د م العهد فم الفكرا  رح تم وكيف للفكرا سرهإ سرل مجرل هنا ونجد
 العالم خل ذ هللا أكمل أن وبعد السالس اليوم نها ذ وفم ، اميلذ كلها هللا خل ها التم ال لي ذ وكانت كام ً  آلم خل  هللا
 إختب  الس وط بعد ولكن.  هللا مإ ششرا وله هللا ير   الجنذ فم آلم وكان ، اداً  ٌسن هو فاذا خل ه  ئ كل أن هللا واد
 فيها سكنت والتم  آلم نسل من الساارذ ال لي ذ صارت وهكذا.  هللا مجد  عاين أن االرا شال وما هللا واه من آلم

 ودلهنا( . 1::  :8شب) آكلذ نار فالهنا( 4::  11خر) وتعي  هللا تر   أن وإ ، هللا مجد تعاين أن  مكنها إ ال ريذ
 بال ريذ" ااي ٌين بهذا النبم لاول إشتري ول د ، ال ريذ فم  عي  من ستقرق  نار هللا إذاً ( . 66:  88إ) ادوس
 ير   أن من مقروما اشنسان صار وبهذا( . 82:  2رو) الرسوي بولأ المعنم نفأ ورلل( 0:  08م " )أمم ولدتنم

 شليها اشنسان هللا ابل التم الجميلذ لل لي ذ كامل وتشوى فسال فيه  هر لةنسان سرهعاً  إنهياراً  ال من شبر وادنا بل. هللا
 . أخوى هابيل اايين اتل منذ بدأ وهذا.  أوإً 
 أن المستقيل من كان فا)( 18:  1أم" ) آلم بنم مإ لذاتم"  صورته شلم خل ه الذ  باشنسان  فرح هللا أن فهمنا ودذا
 اشنسان خل  ألنه هللا أن ن وي بل.  هللا ابن ادمه الذ  بالفداء هذا وكان  قبه الذ  اشنسان   َ لِةص أن شن شاا ا   ف
 مستعداً  وكان ، هذا  علم معرفته بساب  هللا وكان ، سيس ط القرهذ وبهذى ٌرا اشنسان فسيكون  ، ٌر وهللا صورته، شلم
 مجبر إنسان يرهد وإ ، وهقبه هللا   تار وبقرهته ، ٌر بانسان وهفرح يرهد فا). الشليب شلم إبنه بدم ال من يدفإ ألن
 المقبذ وهو والقياا ال يامذ وهو) بالمسيح باشتقال سوي  تكون  إ وهذى ، أبد ذ ٌياا  عنم وال  ص.  قبه أن شلم
 ( .86:  1يو8+  1:  80يو) إنسان ولكل ) مقبذ اشنسان إمتط لو إإة   قدب لن وهذا( أ لاً 
اً  نر   فنقن ، اللقظذ وليدا تكن لم المسيح بدم ال  ص فكرا أن ي بت كله ال د م والعهد  العهد فم الفداء لفكرا كام ً   ٌر
ذ الكل ، والمست بل والقاضر الماضم ير   أمامه والتارهخ يت ير إ وهو زمنم إ فا).  الس وط لقظذ منذ ال د م  كلٌو

ه تم اد  ئ كل أن وكون .  مرسومذ  آخر إلم باذلذ مقبذ ببساطذ وهم ، الفداء فكرا أزليذ ي بت فهذا لقظذ أوي من  ٌر
 لنموت وهموت وهشلب يتجسد هللا إبن اعل ، به ينر  وإ الدم ٌتم باذي ٌب=  الشليب تعرهف هو وهذا. لم اررا
د وهشعد ، اديدا ب لي ذ معه لن وم وه وم ، ال د مذ ب لي تنا فيه  نقيا ٌياته لنا وتكون .  لطبد معه فيه نقيا مكاناً  لنا لي عِة
 من النوع هذا  قيا أن أي=  وهتبعه صليبه  قمل أن فعليه تلميذا له  كون  أن يرهد من أن وه وي.  وبر طهارا فم بها

 . فنقيا بالقب معه فنتقد الباذلذ المقبذ
 

 -: هذا كل شر  تم فكيف
( 80:  1تك" ) ش به  سق  القيذ ونسل القيذ رأس سيسق  المرأا  نسل"  أن هللا وشد نسمإ لقظذ أوي من (1

 ، البشر كل م ل إنسان ليأ وهو( مرهم العذراء هم) إمرأا  من سيولد إنسان فهناك ، والفداء بالتجسد وشد وهذا
  سق  الشيران ولكن.  الشيران  سق  سوي اشنسان وهذا. له اسد  أ  وإ ف ط إمرأا  من مولول فهو
   يرانم بتدبير هذا وهكون  سيموت اشنسان هذا أن أ  ش به

 (.  تل أو  ميت=  يسحق... اسدى=  عقَِّبهُ )
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 لما هللا ٌ ن  شن نسمإ بل. للبشر صارت التم ال اطئذ الربيعذ شن ناتج للبشرهذ تام فسال هذا بعد ورأينا (2
 شن أمقو الر  وااي( . " 4:  4تك... " )األرن فم اشنسان شمل أنه الر  فق ن "  اشنسان إليه وصل
 الروفان وكان( . 1:  4تك" ) الر  شينم فم نعمذ فواد نوح وأما( . "2:  4تك" )اشنسان األرن واه
 هذا وكل( . األبد ذ رام هو 1 ورام أفرال 1) وشا لته نوح الفلك من خرا ولكن ، الماء فم ولفنوا الكل ومات
 اديدا ٌياا واامت ماتت( األولم ال لي ذ) ال اطئذ فالقياا ، للمعمول ذ رم  أنه الرسوي بررس ال د أ رآى 

ا وصار( . 8::  1بط8) الماء من خرات  . ال د مذ ماتت أن بعد ، اديدا ل لي ذ رأسا نٌو

 ايامذ ثم ذبيقذ الكلمذ إبنه ادم الذ  لآل  رم اً  إبراهيم فكان ، ٌيا وشولته ذبيقذ إسق  ت د م شن نسمإ ثم (3
 وأنه ، ٌياً  وراوشه ذبيقذ إسق  ت د م فم ٌدب ما معنم له  رح هللا أن وهبدو ، إبراهيم فرح وبهذا ، اشبن
 السيد ااي لذلك( . 86:  ::تك) هللا إبراهيم رأ  ٌين الشرح هذا وتم ، ففرح أبد ذ ٌياا شبراهيم سيكون  بهذا

 ذبيقذ إبنه سي دم اآل  أن رأينا ال شذ هذى وفم" .  وفرح فرأ  يومم ير   ب ن تهلل إبراهيم أبوكم"  المسيح
يد اشبن موت ، والقياا بالموت يتم ال  ص أن هنا ونر   ( .04:  1يو) أبد ذ ٌياا لنا لتكون   إبن الٌو
 .ذلك بعد وايامته الموشد

 ليموت وه ترك ال رلذ وه َسمَّم الجسم من   رإ ا ءاً  أن تعنم وهذى ، ال تان ش مذ إبراهيم أشرم اد هللا وكان (4
 تكون  إ أ  ا"  عبه من النفأ تلك ت رإ"    تن إ من أما ، وهقيا هللا  عب من الم تون   شير وبهذا ،

م المعنم هللا لهم  رح ول د( . 86:  82إ) فتهلك هللا  عب من  ال ريذ مقبذ ارإ  عنم وأنه لل تان الرٌو
 كذا به  فعل أن  عبه من التا ب قير هللا وههدل( . 84:  84تل...." )الوبكم قرلذ فاختنوا"  ال لب من
 وهشبهه التا ب ولكن( . 11 ، 11:  4:إ) األشداء أرن فم  فنم أن إلم األشداء أليد  وهسلمه... وكذا
 – 64:  4:إ) شنه وشفا هللا ابله ) البه أخلإ ٌين لكنه ،   رئ وهو م تونا قير كان البه ب ن هنا
 ال لب فم ال ريذ موت أ  ال لب ختان ألهميذ  شير الجسد فم ال تان أن فهموا البدء منذ هم إذاً ( . :6
 قيظم كنار   را لئ ..الوبكم قري ودن شوا للر  إختتنوا"  النبم إرمياء االه ما وهذا. اشنسان فيقيا
( 1::  :رو) الروح بمعونذ الجديد العهد فم يتم هذا أن  رح الرسوي بولأ وال د أ( . 6:  6إر...")فيقرق 

. 

ه تم هذا  ؟ وايامته المسيح موت من البشر  ستفيد كيف ولكن (5  وشبوليتهم مشر إلم  ع و  بن وي  ٌر
 خروف دم( ا   للشعب كم لص موسم إرساي ثم. خريتهم بسبب للشيران البشر لعبول ذ رم ا لفرشون 
 طره  شن موسم مإ العبول ذ أرن من ٌيا وه را يتقرر الشعب(        وهقرر الموت من ين ذ الفصح

 أن نر   ال انيذ وللمرا( . ::  84كو8) الرسوي بولأ ال د أ رآها وهكذا ، األحمر البحر فى المعمودية
 البحر عبور( ا( .    4رو) معه وال يامذ المسيح مإ موت هم التم ، المعمول ذ طره  شن هو ال  ص
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 مع األحمر للبحر الشعب دخول( ل    الشليب بعد ت تم المعمول ذ=  الفصح خروف ذبح بعد جاء األحمر
 ( .معه وليأ فيه اولنا واأللق) معه وايامتنا المسيح مإ موتنا=  منه وخروجهم موسى

 كان وكيف لموسم االه ما ولنر   الر  قلب البرهذ فم وهم ليعبدوى الذهبم العجل وشملوا الشعب أخر  ٌين (6
 قد ألنه(  .      التجسد تعنم  سوع للر  هذى = إنزل إذهب( ا    الم لص للمسيح رم اً  هذا فم موسم

 غضبى ليحمى إتركنى( ا.    فسدت اد لةنسان األولم ال لي ذ أن تعنم  سوع للر  هذى = شعبك فسد
  سوع الر  أن تعنم هذى = عظيما شعبا فأصيرك( ل     األولم ال لي ذ موت تعنم هذى = وأفنيهم عليهم
 على وإندم...غضبك حمو عن رب يا إرجع....وقال... موسى فتضرع( ه.     الجديدا ال لي ذ رأس سيكون 

 تعنم هذى = الرب فندم( و.       شنا الكفارهذ لشفاشته تشير  سوع للر  بالنسبذ وهذى ..= بشعبك الشر
 . المسيح لشفاشذ هللا ابوي

ه تم وهذا طهارا فم  عي  أن الشعب شلم لكن...العبول ذ من وهن ذ  قرر الفشح خروي فدم ٌو ا  (7   ٌر
 أن فهمنا ودذا. أسبوع ولمدا ف ط الفرير بل ال ب    كلوا إ أ  ال مير  ستعملوا إ الفشح   كلوا أن بعد ب نهم
 إ والفرير. العمر طوي خريذ ب  نعي  أن شلينا ومعموليتنا المسيح فداء بعد أنه فالمعنم كامل رام 2 رام

 ( . 1 – 4:  0كو8) الرسوي بولأ ال د أ االه ما وهذا للشر رم  وال مير ، ال مير فيه يدخل

 وهكذا. الجوع من البرهذ فم هلك اد الشعب لكان السماء من ن ي الذ  المن وبدون .  اشف ارستيا=  المن (8
 الرعام الرسوي بولأ أسماى المن وهذا( . 4يو) به لنقيا م ك ً  اسدى السماء من النازي المسيح أشرانا
م  0قل الشهوات مإ األهواء) الجسد صلب ل بولنا إ ارا المقيم الدم ثم المكسور الجسد نتناوي ونقن.  الرٌو

 أن منه  فهم أ لا وهذا( . 4::  :قل) فمَّ   قيا المسيح بل أنا إ ف ٌيا صلبت المسيح مإ"  فنقيا( 6:: 
 .  لقياا يتل  موت هو ال  ص

م الشرا  الرسوي بولأ أسماى ما وهذا.  ال دس الروح ٌلوي=  الصخرة من الماء خروج (9  1:  84كو8) الرٌو
 اديدا ب لي ذ معه ون وم ال د مذ بربيعتنا معه نموت ، المسيح فم ي بتنا أن األوي ال دس الروح وشمل(. 6 ،
 .فنقيا ال ريذ شن نموت ب ن المسيح فم ون بت لنعول معونذ وهعرينا يبكتنا أخر نا ودن ،

 من أن منها وفهموا : الفصح( ا    -: الذبا ح طره  شن هذا كان ؟ الشليب شمل هللا  رح كيف (11
 تقرروا فيه والذ  ، ال روا سفر فم الفشح ذبيقذ ذكرت لذلك ، وهتقرر  قيا الفشح خروي بدم  قتمم

 المسيح بقياا  قيون  وبها : الدقيق( ج   شليهم هللا يرضم وبها :المحرقة( ب.    فرشون  شبول ذ من
 ( .    بال ب   قيا فاشنسان)
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 (ه ، د ، ج ، ب) والذبائح.     اشف ارستيا : السالمة( ه.     ال را ا ت فر بالذبيقذ:  واإلثم الخطية( د
لذ خ ي الت د أ : الحمراء البقرة( و.           الت د أ سفر ال وهين سفر فم ذكرت  ولذلك ٌياتنا ٌر
لذ رم  البرهذ فم التجواي سفر العدل سفر فم ذكرت  الدم : الكفارة ذبيحة( ز.         األرن شلم ٌياتنا لٌر
 .     ال اطئ اشنسان ليقيا وهموت يذبح فبرئ  الفكرا لنفأ تشير الذبا ح وهذى.    َكفِةر

  قلر ب ن يترهر( لل ريذ رم  والبرص) األبرص( 8... أم لذ ؟ الدم شمل للشعب هللا  رح كيف (11
 وهنلح المذبوح بدم القم العشفور    مأ أن بعد ٌياً  اآلخر وهرل  ، ٌم ماء شلم أٌدهما ي ذبح ششفوران
 بالموت كان الترهير أن ببساطذ  شرح وهذا ،( 86 ، 81إ) فيرهر األبرص شلم والدم الماء من الكاهن

 يوم( :...  والماء الدم طره  وشن الفدا م المسيح لعمل إ ارا( القم العشفور) وال يامذ( المذبوح العشفور)
 خرا ا شن فيكفر العهد تابوت شلم لمه من الكهنذ ر يأ وهنلح أٌدهما ليذبح بتيسين   تون  الكفارة
 فم ال ريذ وقفران الترهير أن ون ٌ . وايامته المسيح لموت رم ا.  ٌياً  اآلخر التيأ وهرل . الشعب
 . والقياا بالموت كان القالتين

 فوق  كان من كل) مشر أرن من خرا من كل ومات فنم أن إلم سنذ 64 البرهذ فم الشعب وشا  (12
 هذا وكان. العبول ذ أرن شن بعيدا المولولين  شوع مإ الميعال أرن إلم ولخل( . ال روا وات العشرهن

 تدخل الجديدا ال لي ذ أن نر   اديد ومن( . ٌياتنا نها ذ فم للموت رم ا)  شوع مإ األرلن نهر شبورهم بعد
ِلدَ  ال د م مات أن بعد الموت بعد( الميعال أرن كنعان رم ها السماوهذ كنعان) للسماء  فال  ص.  الجديد وو 

 .ال د مذ ال لي ذ موت بعد ت را اديدا خلي ذ هو

 وتهدم لت لإ الممالك وشلم الشعو  شلم اليوم هذا وكلتك ل د"  له ااي ٌين هذا كل شرمياء الر   رح (13
ها ثم( . 84:  8إر" ) وت رس وتبنم وتن و وتهلك   عمل ماذا لير   أرسله شندما أخر   مرا هللا له  ٌر

 من اشناء تشكيل وهعيد( ال د م   تل كمن) اديد من شجنه  عيد فهو ،  عمله الذ  اشناء  فسد ٌين الف ار  
 ، والوثنيذ بال را ا تنجست التم أور ليم سيهدم أنه هللا من إش نا هذا وكان( . اديدا خل ذ   ل  كمن) اديد
 ، سبا ا  عبها وأخذوا أور ليم بابل اي  لمَّر وفع ( . 81إر) للسبي تذهب أن بعد اديد من تشكيلها ليعيد
ين  موت بعد اديدا خلي ذ نر   اديد ومن.  وثنيتهم من تماما ترهروا اد كانوا السبي من الشعب شال ٌو
 . األولم

 الخالص طريقة ملخص
 .  الشيران ليسق   موت شال  قير إنسان = آلدم هللا وعد
 ؟ هذا يحدث وكيف.   نوح رأسها الماء من اديدا خلي ذ لتولد ، آلم ورأسها ال د مذ ال لي ذ موت=  نو  فلك

 ؟ بالفداء نستفيد كيف أو الجديدة لتقوم القديمة الخليقة تموت وكيف.  وايامته المسيح موت=  ذبيحة إسحق تقديم
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 ؟ للخالص المعمودية تكفى وهل ؟ المسيح مإ وايامذ موت وهم المعمول ذ = موسى مع األحمر البحر عبور
 . ال ريذ شن الموت ابوي=  ال لب ل تان إ ارا وهذا اشنسان ليقيا الجسم من ا ء موت = الختان

 رأس لها سيكون  الجديدا ال لي ذ أن  شير نوح فلك ؟ بينهما الفرق  فما األٌمر البقر وشبور نوح فلك = المعمودية رمز 
.  الجديدا ال لي ذ رأس المسيح مإ وايامذ موت هم المعمول ذ ألن  شير موسم مإ األٌمر البقر وشبور.  نوح هو اديد

 ؟ الخالص معنى هو وما.      الماء من وإلا  عتبر موت بعد من الماء من اديدا خلي ذ وخروا
 المسيح حياة لنا وتكون ( . الذبا ح) القيذ الم لص سق  ف د ) نتكرس أ  تقديس( . الفشح) وحرية هالك عدم
 ترهير  رهعذ) التطهير( . الش را من الماء)  الجديدة الخليقة فى القدس الرو  عمل( . والمن الداي  ت دمذ)

 الجسد موت بعد الميعاد أرض دخول وأخيرا( . الشعب شن موسم  فاشذ) شنا الكفارهذ المسيح شفاعة( . األبرص
 ( . ال تان) بالروح معونذ  عرم وهللا الخطية رفض سوى  علينا وما( .  شوع مإ األرلن نهر شبور)

 . هذا لكل وفاهم إسرائيل معلم وهو والرو  الماء من الوالدة معنى نيقوديموس يفهم لم حين السيد تعجب لذلك
 البر نسميه ما هو وهذا ف تبرر أشمل أنا"  الفرهسيين فكر هو فهذا فرهسم فهو  عمل ماذا ستاي البه وفم ااء ني ول موس

 وإلا وتكون  والروح الماء من ثانيذ خل ذ أَلْخِل  أشمل سوي الذ  أنا...  ال لو  الفاٌص السيد إاابذ فكانت"...  الذاتم
 تموت أن  جب ، السماء من بل األرن من ليأ ني ول موس  ا القل.  إلهم بعمل ستكون  أنها أ  فوق  من لكم اديدا
 وموتم( النقاسيذ القيذ) ني ول موس  ا السماء من اآلتم أنا بشلبم سيكون  وهذا ، اديدا خلي ذ لتولد ال د مذ ال لي ذ
  مكنها إ الساارذ ال د مذ ال لي ذ لكن.  ت لص أن لها  مكن اديدا ك لي ذ وت راوا المعمول ذ فم معم لتموتوا

 أن   وي الكتا  ألن"  تهلك أن االرا واٌدا خريذ فان الناموس فبقسب ، شملت مهما بال ريذ فسدت أن بعد ال  ص
 الناموس كل ٌف  من ألن"  الرسوي  ع و    وي لذلك يهلك أخر  من وبالتالم( 6:  81إ) بها  قيا الوصيذ  فعل من
 فوق  من الوإلا أن تشور أنه ني ول موس مشكلذ  ( .84:  : إ" ) الكل فم مجرما صار ف د واٌدا فم ش ر ودنما

 يذكر الكتا  أن بينما ، والروح الماء من الوإلا معنم  فهم لم أنه تعجب الر  والسيد ، ثانيذ أمه برن لخوله  تستواب
 -: كليهما

 ، اديد من ولدوا أنهم العالم كل وهلك مات بينما أٌياء وشا لته نوح خروا  عنم أإ -: الماء من الوالدة (1
 لشعب اديدا وإلا هذا  عتبر أإ ، البقر من موسم مإ إسرا يل  عب خروا وهكذا.  موت من خرات ٌياا
 الشعب فناء  عنم وهذا ، الشعب ذكور كل ب تل ارارا أصدر الذ  فرشون  يد شلم بالموت شليه مقكوماً  كان

 بل ، البقر فم  عي  أن شنسان  مكن فهل ، موتا  عتبر أإ البقر لخوي بل ، اوار   إلم النساء وتقوي
 وأإ.  اديدا وإلا بالتالم فهم موت من خرات ٌياا هذى أفليست ، ماتوا البقر فم فرشون  اي  لخل شندما
 ماء شبور بعد كنعان أرن إلم اديدا  عبا ولخوي الشقراء فم مشر من خرا الذ  الشعب موت  عتبر
 اسدى ولقم األرلن نهر ماء من السرهانم نعمان خروا  عتبر وأإ. الماء من اديدا وإلا أنه األرلن نهر
 ( . 86:  0مل:) اديدا وإلا هذا  عتبر أإ ، ص ير صبم كلقم

 أمذ تولد أو.  واٌد يوم فم ب ل تم و هل هذا م ل رأ  من.  هذا م ل سمإ من"  -: بأكمله شعب والدة (2
وا بل( + " ...1:  44إ " ) بنيها ولدت بل صهيون  م لت ف د.  واٌدا لفعذ  فم األبد إلم ودبتهجوا إفٌر
ا و عبها بهجذ أور ليم خال  ه نذا ألنم خال  أنا ما  ( .81:  40إ "  ) فٌر
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 شندما وكان(....الملك  اوي شن هذا) رأسه شلم وصب الدهن انينذ صمو يل ف خذ"  -: الرو  من الوالدة (3
:  84صم8( + )84 ، 1 ، 8:  84صم8" ) آخر البا أشراى هللا أن صمو يل شند من يذهب لكم كتفه ألار
 هتإء شلم هب...وال..( صلم أ ) للروح تنب  لم ف اي( + " 81:  88ٌ ( + )84:  08م ( + )81

 ( . 1::  :يت( + )86 – 1:  12ٌ )....أادامهم شلم وااموا  فقيوا الروح فيهم فدخل ...ليقيوا ال تلم

 أصنامكم كل ومن نجاستكم كل من فترهرون  طاهرا ماء شليكم وأر "   -: والرو  الماء من الوالدة (4
ا وأاعل اديدا البا وأشريكم ....أطهركم  الب وأشريكم لقمكم من القجر الب وأن ع لاخلكم فم اديدا رٌو

م وأاعل. لقم  الشعب الو  فم الجوهر   الت يير هذا  عتبر وأإ( . 1: – 0:: 14ٌ ...)لاخلكم فم رٌو
 .والروح الماء من اديدا وإلا أنه

 حبيب صموئيل القس للدكتور الكتابية المعارف دائرة من مأخوذة البحث هذا فى والجغرافية التاريخية المعلومات
 .وآخرون 
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 عودة للفهرس لماذا تجسد المسيح

 
م لنا المسيح بتجسده  ماذا َقدَّ

 
أفسأ وكولوسم ٌيل رأينا أن الرسالتين متكاملتين وه دمان ش اذ المسيح بكنيسته. فم نها ذ لراستنا لرسالتم 

َم لنا إبن هللا  ن دم مقاولذ متواضعذ لنل ص موضوع  شعب أن نقشرى فم م الذ ص يرا كهذى، وهو ماذا َادَّ
 بتجسدى. وإٌ  أن تقت كل بند  رح طوهل تجدى فم مكانه فم التفسير.

" رهرنا من كل تجسد وادم لنا الفداء ل فران خرا انا ف ط. ومإ أن لم المسيح ٌ ا   ن البعو أن إبن هللا
(، إإ أن اسد المسيح اشنسانم المتقد ب هوته صار 1:  0)رؤ "إ ترانا ) بدمه"( وأنه ٌ ا 2:  8يو8) خريذ"

 ذ البدء.مشدرا لبركات إ ٌشر لها ولكم  عيد الر   سوع لل لي ذ الشورا التم اشدها هللا من
 
 الفداء (4

ينما خالف آلم وصيذ هللا وأكل من  جرا معرفذ ال ير والشر، مات آلم إذ أن  خل  هللا آلم شلم قير فسال. ٌو
ال ريذ فيها إنفشاي شن هللا، وهللا هو القياا. ودٌتاا لمن  فد ه وهموت شوضا شنه. وترلب هذا أن  كون 

 الفال  
 .محدود يكون غيروأن  - بال خطيةو - إنسانا

 = ليشبه آلم فم طبيعته. فمن  فد  اشنسان  جب أن  كون من نفأ انسه.  إنسانا*
 "الجميإ زاقوا وفسدوا معا"ولم يواد إنسان ب  خريذ  = فلو كانت له خريذ لكان  موت شن نفسه. بال خطية*

ليظهر أن القل   تم من  (. ولذلك اشد هللا شبر الكتا  الم دس إ هار خرا ا كل األباء ال د سين،:8:  1)رو
 (. 2:  1)يو "ينب م أن تولدوا من فوق"فوق كما ااي الر   سوع لني ول موس 

= ألن خريذ آلم مواهذ لش ص هللا قير المقدول، فتكون خريذ آلم بل وخرا ا نسله بعدى قير  غير محدود*
 مقدولا، وتستل م فداء قير مقدول. وإ يواد م ك قير مقدول. 

 ال ير مقدول وصار إنسانا وب  خريذ، لي دم فداًء قير مقدول لكل من يتمن به من البشر فم فتجسد إبن هللا
 (.86:  8كل زمان "الذ  لنا فيه الفداء، بدمه قفران ال را ا" )كو

 
 نتائج الخطية (7

 -لم  كن الموت ف ط هو نتيجذ لل ريذ، بل لنرااإ سفر التكوهن لنر  كل النتا ج :
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م وألبم وأبد ( الموت ب نواشه   -ف دان صورا هللا  -)إنفشاي شن هللا وما إستتبعه من موت اسد  ورٌو
ف دان البركذ ولخوي اللعنذ  -ن ص العمر  -المرن )اسد  ونفسم ف ايين مرن بما  شبه الشي وفرهنيا( 

 -بم واله همذ الس -ف دان الس م  -ف دان الفرح وهذا معنم الررل من الجنذ  -ب نواشها )لةنسان ولطرن( 
 العبول ذ. رااإ سفر التكوهن. -شري اشنسان ال ريذ فتعدلت ال را ا 

 
  ماذا كان قصد هللا نحو آدم خليقته المحبوبة ؟ (7

"كل ما شمله فاذا هو ٌسن خل  هللا آلم شلم قير فسال وب  شيب، فالكتا    وي بعد خل  آلم أن واد هللا 
 (.18:  8)تك ادا"

 يه آدم؟لهللا أن يكون عوماذا كان يريد 
إذ كان معروضا شليه أن   كل من كل  جر الجنذ، وكانت  جرا القياا  -وإ  موت  أن يحيا إلى األبد .8

 من ضمن المعرون شليه أن   كل منه.
 فالجنذ هم انذ الفرح، َشْدْن كلمذ شبرهذ تعنم فرح. - أن يفر  .:
"لذا كان آلم فم ش اذ مقبذ مإ هللا، فرلم م لوق شلم صورا هللا، وهللا مقبذ. و - أن يكون فى مجد .1

(. وكان آلم يتكلم مإ هللا ب  خوي، فينعكأ شليه مجد هللا. واارن مإ ما 18:  1)أم هللا مإ بنم آلم"
ماذا (. ف1::  16ٌدب مإ موسم إذ رأ  ا ءًا، شلم ادر إٌتماله، من مجد هللا فلمإ الد واهه )خر

 كان شليه ٌاي آلم فم الجنذ إذ كان ير  هللا وهتكلم معه فم مقبذ؟!
 
 هل يفشل قصد هللا؟ (1

( أ  ينعكأ مجدى شلم خلي ته، فت ظهر 2:  61)إ  "هللا خل  الكل لمجدى"ارعًا هذا إ  مكن أن  قدب. 
"فليلئ نوركم هكذا ادام الناس، لكم يروا أشمالكم القسنذ وهمجدوا أباكم ال لي ذ مجدى. كما ااي الر   سوع 

( = ال زمنم، الذ  ب  بدا ذ وب  88:  8)رؤ األول واآلخر(. وكان أن اشبن 84:  0)متالذ  فم السموات" 
ال لي ذ ( وأ هرت 1:  8)يو "به كان كل  ئ"نها ذ، الذ  به كان كل  ئ أن بدأ فم ال مان   ل  ال لي ذ = 

( إذ بدأ اشبن 1:  8)رؤ البداية(. فشار اشبن هو 2:  11)أ  "وهتفت الم  كذ ٌين رأوا شمل هللا"مجد هللا 
ال لي ذ لتمجد هللا. ولما فسدت خلي ذ اشنسان، ولخلت اللعنذ، تجسد إبن هللا ليعيد صورا اشنسان التم أرالها هللا 

(. البدا ذ 1:  8)رؤ البداية والنهايةلهم كما أرال. وبهذا صار المسيح منذ البدء، وهتمجد هللا وه بت ال شد اش
أ    ل  ال لي ذ لمجد هللا، والنها ذ ليعيد ال لي ذ لتمجد هللا. ل د كان موت اشنسان وفسالى تقد ًا لع ل هللا، إذ 

فكيف  قل هللا هذى  -كان اشنسان إبد أن  موت نتيجذ لم الفذ الوصيذ. وكان هللا  قب اشنسان كما النا 
 المشكلذ؟ هنا إنبر  ش ل هللا، ابن هللا، اللواوس ليتجسد وهفد  اشنسان وهعيد الشورا كما أرالها هللا منذ البدء.

 
 حزن هللا وغيظه وإشتياقه لخالص اإلنسان الذى يحبه (4
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ذلك اليوم  عااب الر  بسيفه ي "ف ، وإ بد من ش ابه ش ابا  ديداباشنسان هللا لم ولن ينسم ما فعله الشيران
 (.8:  2:)إ  "لوهاثان القيذ المتقوهذ وه تل التنين الذي في البقر ال اسي العظيم الشديد لوهاثان القيذ الهاربذ.

وكل الع وبات والوه ت  .(6:  41)إ  "تتأوسنذ مفديي اد  "ألن يوم الن مذ فم البموه وي هللا فم هذا 
المواهذ لطمم فم العهد ال د م هم أص  مواهذ للشيران الذ  أس ط اشنسان وخدشه بال ريذ فاستعبدى، بل 

، هو يوم الشليب ولكن هناك وات مقدل لهذا اليوم واعل اشنسان  عبدى من خ ي العبالا الوثنيذ لطصنام.
م ذا اليوم لمقبته لةنسان ورقبته فم إن اذىوكان هللا متشواا له الذ  بدأ به الع ا . ليأ لي " وإٌ  اوي الٌو

( . بل كان ينتظر هذا اليوم 6:  2:)إ " معا ٌراهاأشليها و  هجم الشوك والقسك في ال تاي ف ليت شليَّ  . قي 
 .(86:  :6)إ  "ن ر معاأنفخ و أ صيح.أكالوالدا  .ت  دْ لَّ جَ تَ  ت  كَّ منذ الدهر سَ  ت  مَّ صَ  اد" شلم أٌر من الجمر

ون ٌ  أن كل نبوات األنبياء تتل ص فم شرن القالذ المترل ذ التم وصل لها الجنأ البشر ، والع ا  الذ  
م   و النمر رارهأ (إ ارا لل ريذ الجد ذ)   ير الكو ي الدى "هل ستق ونه. ولكن إ ٌل شند البشر كما   وي الٌو

يها المتعلمون أن تشنعوا خيرا أ لا ت درون أنتم  ف .(الجد ذ المولول بهاخرا ا اشنسان الش شيذ المترتبذ شلم ال ريذ )
م ب وله  .(1::  81إر) "الشر لقيظذ "= لحيظة وكان ت لم هللا شن اشنسان لفترا واي ا ادًا شبَّر شنها الٌو

مك ااي وليأبدي أٌسان اوب ،بفيلان ال لب ٌجبت واهي شنك لقظذك. امع تركتك وبمراٌم شظيمذ س ك ٌر
"أخلعت ال لي ذ للبرل ليأ طوشا، بل من أال الذ  وهذا معنم اوي الرسوي  .(1،  2:  06)إ  "الر 

 (.4::  1)رو "على الرجاء -أخلعها 
 
 تجسد المسيح (8

 حمل خطايانا وأحزانناليأ( 
العالم لنفسه قير ن هللا كان في المسيح مشالقا أي "أ بالفداء لفإ المسيح ثمن ال ريذ وبهذا تشالقنا مإ اآل 

مل المسيح بجسدى اللعنذ التم لق ت  .(81:  0كو:) "ٌاسب لهم خرا اهم وواضعا فينا كلمذ المشالقذ ٌو
مل خرا انا )قل  (. 8::  0كو:+  81:  1باشنسان ٌو

مل أٌ اننا )إ  ( وهذا  شعر به كل مرهو مت لم ثابت فم المسيح، هذا  جد أن التع هذ فم لاخله 6:  01بل ٌو
سيه أإم المرن، ورأيناى فم الشهداء الذين   بلون شلم اشستشهال بفرح وتسابيح، وهذا هو تفسير اوي الرسوي تن

ون"+  "متقيرهن لكن قير  ا سين"+  "س م هللا الذ   فوق كل ش ل" +  2:  6)فم "كق انم ونقن لا ما فٌر
بمعنم أن من يرتبط به وه بت فيه  جد أن  "نيرى هين"(. وأ لا هذا هو معنم أن 84:  4كو:+  1:  6كو:

( ٌملهما خفيف، إذ أنه هو الذ  واأللم أ لا نير ث يل) وإحتمال األلم( 84:  80والوصيذ نير ث يل أع) الوصيةتنفيذ 
وهذا معنم اوي الر   (.1::  88)مت "رهقكمأنا أ ا اميإ المتعبين وال  يلي اإٌماي و  تعالوا اليَّ " قمل شنا 

كم منكم ن ٌ ن. ولكني سنتم كذلك، شندكم اآلفا" سوع  :  84)يو "راكم ا لا فتفرح الوبكم، وإ ين ع اٌد فٌر
ا يت لب شلم أإمنا فنفرح، :: ( فالر   علم أن شندنا اآلن ٌ ن، وهو ير  أٌ اننا وأإمنا، ولكنه  عرم فٌر
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ا النشرا فم هذا العالم، أ  نرتفإ بفرح والفرح الذ   عريه الر  إ  ستريإ األلم أن   لبه. وهذا ما نسميه ٌيا
 شلم اللي ات واألإم المواولا فم العالم.

 بل أن المسيح ٌمل شنا كل نتا ج ال ريذ من موت وألم وشر  و وك شلم رأسه ..
 الذبائح فى العهد القديم تشر  عمل الصليب

 -تعدلت الذبا ح فم العهد ال د م لتشير لعمل صليب المسيح :
 تشير ألن الشليب أشرانا القرهذ من العبول ذ. -: )سفر ال روا( الفصحذبيحة خروف 
تشير لراشذ المسيح التم أرضت الب اآل . ففم المسيح ن قسب نقن طا عين  -: )إوهين( ذبيحة المحرقة

ذ بينه (. وبهذا تعول الشورا التم أرالها هللا منذ البدء. مقبذ متبالل1::  8وكاملين إن كنا ن بت فم المسيح )كو
 80كو8وبين اشنسان. وش مذ مقبذ هللا شرا اى، وش مذ مقبذ اشنسان طاشته ) وث ته فيه. وهذا معنم اآل ذ )

 ::1.) 
 تشير ألن المسيح ٌمل شنا ال ريذ الجد ذ. -: )إوهين( ذبيحة الخطية

 بيعتنا الساارذ.تشير ألن المسيح ٌمل شنا ال را ا التم نفعلها نتيجذ ط -: )إوهين( ذبيحة اإلثم
م نفسه لنا ذبيقذ إف ارستيذ. -: )إوهين( ذبيحة السالمة  تشير ألن المسيح ادَّ

 تشير ألن المسيح أشرانا ٌياته الم امذ من األموات وهم ٌياا أبد ذ. -: )إوهين( تقدمة الدقيق
لذ ٌياتنا شلم األرن. -: )سفر العدل( البقرة الحمراء  تشير أن المسيح ادم نفسه كسر ت د أ لقياتنا خ ي ٌر

 -ورااإ التفاصيل فم:
هو سفر ال روا من شبول ذ فرشون لذلك نسمإ فيه شن ذبيقذ القرهذ التم بها تقرروا من   -:    47خر (4

  العبول ذ فم مشر.
  شن ذبا ح الت د أ ال مأ.   (. ونسمإ فيه 6:  88هو سفر الت د أ )إ  -:  2 - 4ال (7
لذ ٌياتنا شلم األرن، التم نقتاا فيها ألن نموت مإ المسيح فتظهر فينا ٌياته  -:     81شد (7 هو سفر ٌر

 وهذا يتم بمعونذ شمل الروح ال دس.
 

 ب( لتصير لنا حياته
لم  كن تجسد المسيح ف ط ليدفإ ال من لآل ، بل هو أشرانا ٌياته لنقيا بها فم بر أ  تكون أشلاءنا أإت بر 

شداء اد صولقنا مإ هللا بموت ابنه، فباإولم ك يرا ونقن مشالقون أ ن كنا ونقن إنه أل"ن فِرح بها الب هللا 
ليأ بيننا "الشلح هو مرلب أيو   (. وكان هذا4::  :+ قل 8::  8+ فم 84:  0)رو "ن لص بقياته

 (.11:  1)أ " مشالح  لإ يدى شلم كلينا
 
 المسيح بتجسده أصلح ما أفسدته الخطية (2
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نر  بكاء المسيح شلم ابر لعازر لنر  مد  ٌ ن هللا شلم ما  وأنتن، وهكفم أنفسد اشنسان بسبب ال ريذ 
 أصا  اشنسان من موت وفسال ٌو ن، فلعازر ٌبيبه اد أنتن وأٌباءى يبكون.

 -فهل  موت اشنسان آلم وه ل  هللا إنسانا اديدا، ولكن هذى الفكرا إ تقل المشكلذ :
 هللا  قب آلم وإ يرهدى أن  موت. .8
تم لو خل  هللا  .:  إنسانا آخر فستكون له ٌرهذ ومعرن أ لا للس وط.ٌو
 المشكلذ ليست فم الجسد بل فم الشهوات ال اطئذ التم فم الجسد. .1

. (4:  4رو) "اشنسان العتي "وكان القل أن تموت هذى الشهوات ال اطئذ أو ما أطل  شليه بولأ الرسوي 
 (. ولكن كيف يتم هذا؟6::  6وه ل  إنسانا لاخليا اديدا )أي

 جسد المسيح وهشير له اسدا إنسانيا م لنا.يت .8
  موت المسيح وه وم. .:
 (.4 شركنا المسيح معه فم موته وايامته. فيموت إنساننا العتي  وهولد فينا إنسانا اديدا )رااإ رو .1
تم إ نف د ٌرهتنا، لم يترك هللا اشنسان العتي  ليموت موتا كام  بل أشرانا نعمذ الروح ال دس تعمل  .6 ٌو

(. والنعمذ أ لا 1:  1دين أ  لت ن  هذا اشنسان العتي  بشهواته ال اطئذ )رااإ تفسير روفينا لت
تعرم نموا لةنسان الجديد لمن يرهد وهجاهد. أما من يرهد أن يرتد لقياا ال ريذ فا) ترك له القرهذ. 

 (.0)يو "هل ترهد أن تبرأ"والمسيح ما زاي  س ي 
 وهشير خلي ذ اديدا.من  جاهد اآلن ي بت فم المسيح  .0

 
 المسيح أعاد صورة الوحدة كما أرادها هللا منذ البدء بجسده (6

دا، فا) خل  آلم، ولم   ل  ٌواء منفشلذ شنه بل ابلها من ضلإ من  .8 كان هدي هللا من ال لي ذ الٌو
من  آلم، أ  أن ٌواء كانت فم آلم. وأوإلهم من كليهما أ  هم أ لا من آلم. ولذلك فالبشرهذ كلها

آلم. ولما كانت البشرهذ كلها هم اسد آلم فكان المفرون أن يرتبط الكل بالمقبذ. ولكن لخلت ال ريذ 
 ولخل معها اشن سام والكراهيذ واتل األخ أخيه. فشار الواٌد إثنين = إنش اق وكراهيذ. 

دنا فيه، وصرنا أشلاء اسدى. صار المسي .: ح رأسا والمسيح تجسد ليجمعنا فم اسدى الواٌد ب ن ٌو
:  8)كو "س الجسد: الكنيسذأوهو ر "للكنيسذ، وصارت الكنيسذ اسدى كما ااي ال د أ بولأ الرسوي 

(. و به ال د أ بولأ الرسوي الكنيسذ وش اتها بالمسيح رأسها، ب ننا أشلاء اسد المسيح الواٌد. 81
كانت ك يرا هي اسد ذا إإنه كما ان الجسد هو واٌد وله اشلاء ك يرا وكل اشلاء الجسد الواٌد "

إننا اميعنا بروح واٌد ا لا اشتمدنا الم اسد واٌد يهولا كنا ام يونانيين  .واٌد كذلك المسيح ا لا
ا واٌدا  8كو8)" فان الجسد ا لا ليأ شلوا واٌدا بل اشلاء ك يرا .شبيدا ام اٌرارا واميعنا س ينا رٌو

( فشار صلح بين الجميإ. بل هو صالح 86:  :والمسيح "اعل اشثنين واٌدا" )أي (.86 - :8: 
:  8)أي" جمإ كل  ئ فيه، ما فم السماوات وما شلم األرن" السما يين مإ األرضيين. صار المسيح 
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( ولهذا ف ريذ ال نا هم خريذ بشعذ ألن من 6،  8(. وصيرنا أشلاء اسدى الواٌد )رااإ أفسأ84
(. بل صارت الكنيسذ التم  قيا أشلاءها فم اداسذ 80:  4كو8أشلاء المسيح زانيذ )  فعلها  جعل

 تظهر صورا المسيح. 
ولكن ال ريذ تجعلنا أشلاء ميتذ، وإ  شح أن تواد فم اسد المسيح أشلاء ميتذ. وكان القل فم  .1

م بها ت فر ال را ا أسرار مسقذ المرضم والتوبذ واششتراي واشف ارستيا التم أسسها الر   سوع، والت
وتكون لنا ٌياا أبد ذ ف  ننفشل شن اسد المسيح. أما اشتقال النها م فسيكون بعد المجئ ال انم 

 (.8: - 4::  82(. ورااإ تفسير األ ات )يو2:  81)رااإ تفسير اآل ذ رؤ
 
 كل ما عمله المسيح بجسده كان لحسابنا (6

)اسدى متقد  "أنا فيهم هوته واٌد مإ اآل . وإٌ  اوي المسيح ٌينما تجسد المسيح إتقد اسدى بجسدنا، وهو ب
ياته فينا نقيا بها( يد الجنأ )مونواينيأ( كان 1::  82)يو )إهوتيا(" وأنت فمَّ  بجسدنا ٌو (. وألن اسد المسيح الٌو

صار لنا مشدرا لبركات إ تقشم. ن ٌ  أن كل ما ٌدب للمسيح بجسدى له فعل ممتد، ودإ  متقدا مإ إهوته
( إإ لو كان فعل صلبه وموته ممتدا لآلن + :8:  :)كو "مدفونين معه فم المعمول ذ"كيف نفهم اوي الرسوي 
 -( وهنا نر  أن فعل موته وفعل ايامته ممتدين :4:  0)رؤ "خروي اا م ك نه مذبوح"

نا رآى فم رؤهاى هو  .8 بتجسدى إتقد بجسدنا اشنسانم ولن يت لم شن هذا الجسد فم القياا اآلتيذ. فيٌو
(. ولخل المجد بجسدى هذا اشنسانم فشار باكورا لنا، وصار ساب ا 8بجسدى اشنسانم الممجد )رؤ

ت لكم. انا ي بيت ابي منازي ك يرا، واإ فاني كنت اد ال"فيدخل األمجال بجسد إنسانم، في وي لنا 
وان مليت واشدلت لكم مكانا اتي ا لا واخذكم الي، ٌتم ٌيل اكون انا  .املي إشد لكم مكانا

للمجد السما م ( 4:  86)يو "الرره " هو (. فشار بجسدى لنا1،  ::  86)يو" تكونون انتم ا لا
وكون أن الكنيسذ صارت اسدى اعل ال د أ  لكل بركذ ٌشلنا شليها.وللقياا األبد ذ والفرح األبد  بل 

" ركاء الربيعذ وصرنا  (.0بولأ الرسوي  شبه ش اذ المسيح بكنيسته بع اذ شرهأ بعروسه )أي
)رااإ تفسير  فم المسيح  قل كل ملء ال هوت اسد ا وأنتم مملوؤون فيه"(. "6:  8بط:) "اشلهيذ

وإ  -كل ما نقتاا إليه ونمتلئ به  -دى بجسدنا (. فشرنا ن خذ من المسيح المتقد اس84،  1:  :كو
كالقياا األبد ذ والقكمذ وال داسذ والمجد، بل  -يواد سو  فم هللا المتقد به اسد المسيح إهوتيا 

وسكنم الروح ال دس فينا. قير أن المجد الذ  فينا اآلن هو قير مستعلن وسوي  ستعلن فم األبد ذ 
سط العر  سوي   تالنا إلم ينابيإ ماء ٌيذ لنمتلئ من الروح "وال روي الذ  فم و (. 81:  1)رو

 (.82:  2)رؤ ال دس"
هو مات بجسدى، وهذا الموت له فعل ممتد. بقيل أن كل معمد  موت معه بانسانه العتي . وصليبه له  .:

فعل ممتد، لذلك فاشف ارستيا ليست صلبا اديدا للمسيح بل هم ذبيقذ الشليب ذاتها، هم إستمرار لها 
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وليست تكرارا لها. والروح ال دس  عرينا معونذ )النعمذ( تعمل فينا ليساشدنا شلم أن ن بل أن نظل فم 
 (.88،  84:  6كو:ٌالذ إماتذ للشهوات الجسد ذ فتظهر ٌياا المسيح فينا )

ذ (. وأشرانا المسيح ٌياته األبد 1:  4أ  أنه لن  موت ثانيذ )رو -وهو اام بقياا أبد ذ  -اام المسيح  .1
(. أما موتنا اآلن بالجسد فهو إنت اي إلم 8::  8هذى، لذلك لن نموت، بل ستكون لنا ٌياته األبد ذ )فم

(. وهو اام وصعد إلم 80كو8الفرلوس إستعدالا ليوم المجئ ال انم ٌيل ننت ل للمجد األبد  )رااإ 
 معه فم السماوهات""أاامنا وأالسنا ( وايامته وصعولى لهما فعل ممتد. فهو 4::  8السماوات )أي

( وهذا معنم أن المسيح 4::  1(. وهذى تعنم أننا نقيا السماوهات ونقن شلم األرن )فم4:  :)أي
األ رار فم األبد ذ سيكون مكانهم فم  -ملحوظة:(. 1:  81)رااإ تفسير م  "ط طا السماوات ون ي"

اا األبد ذ الم شول بها أنها فم نور الظلمذ ال ارايذ لطبد، فهل هذى تسمم ٌياا أبد ذ؟! ارعا إ. فالقي
 (.1:  8بط8) "والفرح األبد  الذ  إ ينر  به ومجيد"المسيح 

إشتمد المسيح ليتسأ سر المعمول ذ. فكل من  عتمد اآلن  موت مإ المسيح وه وم مإ المسيح فم ٌياا  .6
بقياا آلم أخذناها بالمي ل من  األولى -( وب لي ذ اديدا، فنقن المعمدون لنا خل تان :4اديدا )رو
إننا نقن شمله، م لواين في المسيح  سوع "فم المسيح ٌشلنا شليها فم المعمول ذ  والثانيةأبوهنا، 

ن إ ذاً "إ. وه وي بولأ الرسوي أ لا (84:  :)أي "إشماي صالقذ، اد سب  هللا فاشدها لكي نسلك فيها
:  0كو:) "هوذا الكل اد صار اديدا ء العتي ذ اد ملت.اإ يا كان اٌد في المسيح فهو خلي ذ اديدا.

82). 
ٌل الروح ال دس شلم اسد المسيح رأس الكنيسذ لقسا  الكنيسذ اسدى. وبسر الميرون صار الروح  .0

( وهعين ضعفاتنا ::،  8::  8كو:(. لي بتنا فم اسد المسيح )811ال دس  سكن فينا )رااإ م مور
 ( فيهيئنا كعروس لعرهسها السماو  إبن هللا.0:  1( وهجدل طبيعتنا )تم4::  1)رو

ليلذ وارَّبه إبليأ وقلبه  64يوما و 64الروح ال دس  شعد  سوع إلم البرهذ لي َجرَّ  من إبليأ. وصام  .4
:  6أ  إمتطت اشنسانيذ التم فيه من اوا الروح ال دس )لو . "وراإ  سوع ب وا الروح"الر   سوع كانسان

ا، فكل من هو ثابت فم المسيح صار له ال درا أن   لب إبليأ فيمتلئ من اوا (. وكان هذا لقسابن86
وكان المسيح  شلم  (. فنقن ن لب فيه.11:  84)يو "ث وا أنا اد قلبت العالم"الروح. لذلك   وي الر  

لي يم ش اذ بين اسدى وبين هللا وهذا لقسابنا، فالكنيسذ هم اسدى )أفسأ(. ونشبح نقن االرهن شلم 
ل هذى الع اذ. هذى الع اذ بين اسدنا وبين هللا هم التم ترفإ اشنسان من المستو  المال  إلم شم

م. ومإ الشوم أ  ال هد فم المال ات ن لب الشيران الذ  س ٌه هو إقراء اشنسان  المستو  الرٌو
لر   سوع بالمال ات القسيذ. لذلك  علمنا الر   سوع أن الشوم والش ا بهما ن لب الشيران. وا

كانسان صلم وصام ف لب إبليأ. وبهذا فتح لنا طره  ال لبذ شلم إبليأ بالش ا والشوم. بل وصارت 
 (.86:  6)لو "راإ  سوع ب وا الروح"هذى ال لبذ طره ا لنا لةمت ء من الروح  
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ر فيه اميإ كنوز القكمذ والعلم"المسيح  .2 ( صار مشدرا لكل ٌكمذ وشلم لكنيسته 1:  :)كو "الم َذخَّ
 (.84 - 1:  :)رااإ تفسير كو

"أبانا الذ  ، وه وي لنا أن نشلم "أبم وأبيكم"للمجدليذ  باتقالى بنا وهو إبن هللا أشال لنا البنوا )، في وي .1
ن بنوا ون ٌ  أن كل ما ٌشلنا شليه اآلن هو شربون لما سنقشل شليه فم األبد ذ م فم السموات".

ينها 6:  0كو:كاملذ ٌين نلبأ الجسد الممجد ) (. هو اشبن 1:  1يو8)"إ نستريإ أن ن رئ" ( ٌو
 الذ  ب باتنا فيه  قملنا إلم ٌلن أبيه.

( فتر  أن كل ما كان للمسيح 81،  82:  84+ مر 8:  84( واارن مإ )مت10:  1رااإ )مت .1
 را صار للكنيسذ.بالجسد من سلران شلم األمران وشلم األرواح الشره

+  81:  84+ مت 1:،  :::  4:صار للكنيسذ سلران القل والربط وقفران ال را ا )يو .84
 (. فالكنيسذ صارت إمتدالا للمسيح شلم األرن، فهم اسدى.81:  81مت

( أ  كل المجد الذ  ل هوته صار لناسوته، وكان ::  8)شب "وارثا لكل  ئ"صار بجسدى  .88
 ::  8+ شب  6:،  ::،  0،  6:  82+ يو 82:  1نرب نقن معه )رو هذا لقسابنا، إذ أشرانا أن

 (.8::  1+ رؤ 8::  1+ فم ::  1يو8+ 
 "مولولا تقت الناموس"(، 64:  1يو"من منكم يبكتنم شلم خريذ")المسيح كان ب  خريذ  .:8

يد الذ  إلت م بالناموس ولم  كسر خريذ واٌدا. لذلك  قسبنا اآل  فيه ك6:  6)قل املين (. هو الٌو
(. فشار رااء ألشظم ال راا )المجدليذ ط 8:  1( وب  لينونذ )رو6:  8( وب  لوم )أي1::  8)كو

 السامرهذ ط العشارهن ط موسم األسول ط أقسرينوس ليشيروا كاملين أمام هللا(.
:  1ال ريذ ٌجبت شنا رؤهذ اآل  وما شدنا نراى أو نعرفه. فرلم بعد ال ريذ إختب  من هللا )تك .81

إذ ما صار االرا شلم معاينذ مجدى. ومإ إزل ال ال را ا ما شال اشنسان االرا شلم رؤهذ هللا، فشار ( 1
 "ْص لةِ  َ سرا يل الم  إه إلله مقتجب  ا إٌ ا انت "هللا مقتجبا بالنسبذ لةنسان كما ااي إ عياء النبم 

(.  فجاء المسيح 4::  11)خر "ألن اشنسان إ يرانم وهعي "(. لذلك ااي هللا لموسم 80:  60)إ 
.  قيم الموتم به نعري اآل  وندرك مقبته وولاشته ودرالته الشالقذ من نقونا األلف والياءوصار هو 

ذ  فنفهم أن اآل  يرهد لنا القياا وليأ الموت،  فتح أشين شميان لنفهم أن اآل  يرهد لنا العين المفتٌو
المتجسد هو الل ذ المفهومذ للبشر التم بها كلمنا هللا شن التم تراى وتعرفه. أ  صار المسيح إبن هللا 

يد نفسه، نر  المسيح فنر  صورا هللا ونعري إرالا هللا ال يِةرا من نقونا.  "هللا لم يرى أٌد اط اشبن الٌو
(. لذلك ااي لفيلبأ  80:  8)كو "صورا هللا قير المنظور"ألنه هو  الذ  هو فم ٌلن اآل  هو خبَّر"

 (.81 - 80:  81(. ورااإ تفسير )تل1:  86)يو م ف د رأ  اآل ""الذ  رآن
ياته ومقبته وتواضعه وولاشته نموذاا ن تد  به. وصار المعلم وواضإ  .86 صار المسيح بكماله ٌو

لستور القياا فم العهد الجديد شهد النعمذ. وهو صار لنا النور الق ي م فم هذا العالم وفم األبد ذ. 
 .(:8:  1)رااإ تفسير يو
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أسأ المسيح األسرار التم بها يت سأ اسدى أ  الكنيسذ. فبالمعمول ذ ننتسب لجسد المسيح  .80
ونشير أشلاء فيه. وبالميرون  سكن فينا الروح ال دس ليجدل طبيعتنا وهعرينا نعمذ تعين ضعفاتنا. 

ح. وبسر وب سرار مسقذ المرضم والتوبذ واششتراي واشف ارستيا نظل أشلاء ٌيذ ثابتذ فم اسد المسي
 ال هجذ ينمو الجسد شدل ا. أما سر الكهنوت فهو خالم ب يذ األسرار.

 
 منذ البدء ( المسيح بتجسده أعاد الصورة التى أرادها هللا41

لذ ثم  موت وهنتن، بل ليقيا اشنسان ٌبيبه ٌياا أبد ذ فم فرح وفم مجد شنسان ليعي  أ اما اليهللا لم   ل  ا
 -التم هم إختيار آلم ال اطئ  -وهللا خل  اشنسان شلم قير فسال. ولكن ال ريذ . مإ هللا ٌلوا وفم ششرا

( موت آلم ٌبيبه :( شدم ث ذ آلم فيه. 8سببت ٌ ن هللا ودنفشاي آلم شن هللا فقدب ما ٌدب. ٌو ن هللا شلم 
ا نر  هللا، بل صار (. وصار خشام بين هللا واشنسان وما شدن18:  1)أم"لذاتم مإ بنم آلم"  الذ  ااي شنه هللا
 (. وتجسد المسيح ليشلح ما فسد وهعيد الشورا كما أرالها هللا منذ البدء.80:  60إله مقتجب )إ 

: ل د صالقنا المسيح مإ هللا. وصالح السما يين مإ األرضيين، وتشالح كل واٌد مإ نفسه فشرنا  المصالحة *
يدا، وماتت ال لي ذ ال د مذ. وفم هذا   وي المسيح نقيا فم س م. وكان هذا ب ن صرنا فم المسيح خلي ذ اد

 ل د شدنا إلم رشيذ هللا راشم نفوسنا وليشير هللا راشيا لنا وأبا لنا.  "إلهم ودلهكم وأبم وأبيكم".شن اآل  
: والروح ال دس  عرم ثباتا فم المسيح واوا  والرو  القدس يسكن فينا صرنا أعضاء فى جسد المسيح* 

 ونعمذ شلم التجديد. 
 : أشرانا المسيح ٌياته األبد ذ.  صار لنا حياة أبدية* 
ا. فالفرح سيعول لعولا المقبذ ل لوبنا نتيجذ لةمت ء من الروح ال دس.  عاد لنا الفر *  : وبدي أٌ اننا فٌر

هو نتيجذ طبيعيذ لواول المقبذ المتباللذ مإ هللا، كما كان الوضإ  والمقبذ هم أوي ثمار الروح ال دس. والفرح
 فم انذ َشْدْن. 

(، وشلم 0:  :مإ زك 4::  81: وصار فم وسط كنيسته مجدا لنا )اارن مت عاد لنا مجد حلوله فينا* 
األاسال النورانيذ  مستو  كل واٌد منا هو فينا مجدا لنا. وفم النها ذ نكون معه. وه ستعلن المجد فينا، فتكون لنا

 (. 81:  1+ رو ::  1يو8+  8::  1+ فم 6::  82والممجدا )يو
: فعالت لنا الشورا التم أرالها هللا بل وأشظم مما كان شليه آلم من ٌياا أبد ذ، ومقبذ  ثبات القصد اإللهى* 

ا باش مان ألننا (. نقن فم مجد اآلن قير مستعلن وندرك هذ81:  1وفرح ومجد قير معلن وسوي  ستعلن )رو
:  81كو8( ولكننا فم السماء سنر  هللا واها لواه ونر  مجدى شيانا )2:  0كو:)"باش مان نسلك إ بالعيان" 

 (. فتكون لنا األاسال الممجدا. ::  1يو8(. فينعكأ شلينا مجدى ):8
 ولكن ليست فم اسد آلم ولكن فم اسد المسيح.  عادت لنا صورة الوحدة :* 
ولكن ": وهذا معنم ما االه بولأ الرسوي  ه لنا المسيح يفوق أضعاف أضعاف ما كان آلدم أوالاأعطما * 

شلنا شلم وشد  (.80:  0)رو "ليأ كال ريذ هكذا ا لا الهبذ فنقن ف دنا فرلوس أرضم فم أرن العراق ٌو
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م اسد (. وخسرنا اسد من ترا ، فقشلنا شل8::  1بمكان فم شر  المسيح )أ   ركذ فم مجدى( )رؤ
 ممجد.

 
 وكل ما حصلنا عليه هو من خالل جسده اإلنسانى الذى إتحد بنا.

 ه حينما لم يأكل من شجرة الحياةوكان هذا معروضا على آدم ولكنه رفض
 

 عجيب أنت يا رب وإسمك عجيب
 رفض آدم أن يأكل من شجرة الحياة فيتحد بك وتكون له حياة أبدية. 

 .وفر  ومجد أبديين حياة أبديةفتجسدت أنت لتتحد بنا فتكون لنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


