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مه.المقلى
هىرئيسيةأقسامثلإثةيضمالذىالمقدساليهودكتابهوالقديمالعهد

تسميةالعحيقالعهدأو3القديمبالعهدوتسميتهوالمكتوبات.والأنبياءالتوراة

لبنىالمعطىالعهدأنإلىإشارةفيهالأناليهودعندمقبولةغيرمسيحية

حيثالمحديدةالمسيحيةللاهةمعطىجديدعهدمحلهحلقديمعهدإسرانيل

فىالمجديد""العهد:المصطلحاتالأولىالمسيحيةالكنيسةرجالاستخدم

"أورشليممقابلفى"الجديدة"أورشليمومصطلح"هالقديم"العهدمقابل

ضمتوقد"الأرضية"أورشليممقابلفىالسماوية""أورشليمو،القديمة

فى-المسيخيةالجديدالعهبأسفارإلبىيةالي!د3القديمالعهدأسفارالكنيسة

بقداستهالقبيمللعهدمع!رفة"المقدس"الكتابمسمىتحتواحدكتاب

والمعتقداتالمفاهيممنالعديدوتمسيرالجديدالعهدخدمةفىمادتهوموظفة

،.المخلصو"المسيحالخلاصعقيدةوبخاصةالمسيحيةالدي!يه

e!العبرى""ا-.كتابفهىالقديمالعهدلكتاباليهوديةالتسميةأما

Hebrew Bibleالكتابأوe Bible+الع!بزىبإس!مهأيضاويعرف

اختصاروهى-"التناخ"باختصارايعرفكماالمقروءبمعنى6*بم6المقرا

وهىوالمكتوباتوالأنبياءلتوراةاد"ه31+6فىثي"ه663ولأالعبريةللتسمية

العبرية.اللغةفىالئلاثةالأقسامهذهلأسماءالأولىالحروفمنتتكون

الإلهىالوحىمصدرهاأساسيةمادةبينالقديمالعهدكتابهادةوتتنوع

وقد.الإلهىالوحىمادةوتفسيرشرحإلىالهادفةالإنسانية'sjLLبااختلطت

منطويلةلفترةنصوصهتثبيتتتملمككتابالقديمالعهدنصتار-سمح

لطولونظراالأصليةمادتهإلىضمتمتعددةتفسيريةموادبدخولالزمن

العهدمصادرتعددتفقدالتثبيتقيلالنصعاشهاالتىالزمنيةالفترة
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القدي!االعهدنصوصإخضاعومعالأسفار.داخلموإ-هاواخت!لطتالقديم

العهدمصادرتحديدإلىالنقدعلماهتوصلوالأدبىالتاريخىالنقطلعمليات

مصدر.كلإلىتنتمىالتىالمواضعوتحديد،القديم

الدينعلماءاهتمامالقديمالعهدجنبفقدالقديمالعهدهادةلتنوعونظرا

العهدمجالاتكلغطتنقديةاتجاهاتوتطورتوالنقاد.والأدباءوالمؤرخين

السبقللمسلمينكانوقدوالأدببةوالتاريخيةالدينيةالمجالاتوأهمهاالقديم

والتاريخىالدينىوللنقدالعلمىللتحليلالقديمالعهدنصوصإخضاعفى

القديمللعهدالإنسانيةالمصادرنظريةتطويرفىالفضلإليهمويعودوالأدبى

الألمانىالمستشرقالحديثالعصرفىوطورهامنهااستفادالتىالنظريةوهى

Biblicalالمقدسالكتابنقدعلممؤسسثلهاوزنبوليوس Criticism.

ديانةتخصدينيةمادةعلىالأولالمقامفىالقديمالعهدمادةوتشتمل

العهديحتوىكما.دينيةومفاهيموشراذععقائدمنآحتوتبماإسراذيلبنى

الذينالأنبياءأقوالخلالمنودعوتهمإسراذيلبنىلأنبياءتاريخعلىالقديم

المادةإلىوبالإضافةبأسمالهمإليهمنسبتأسفارفىتلاميذهمسجلها

تمتدضخمةتاريخيةمادةتوجدوالتشريعاتوالعقيدةبالدينالخاصةالدينية

قبلالثانىالقرنفىالقديمالعهدنهايةمعوتنتهىالخليقةتاريخبدايةمن

لتاريخمفصلوعرضبدايتهمنذالإنسانىللتاريخعرضبمثابةوهى.الميلاد

وسليمانداودمملكةتار-عرضفىذروتهإلىيصلإسراليلبنىجماعة

الشماليةإسرائيلمملكتىونهاية-القضاةبعصرمرورا-السلامعليهما

والدخولوالبابليينالأشوريينيدعلىالمملكتينهاتينوسقوطالجنوبيةويهوذا

التاريخيةالمادةبهذهويختلطواليونانى.الفارسىالعصرينفىذلكبعد

علاقتهفىالإسرائيلىالتاريخووقالعالقديمالتاريخلاحداثإسراليلىتفسير

للتاريخوتفسيراتاريخايعطىالقديمالعهدأنبمعنىللبشريةالعامبالتاريخ
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الإسرائيليينلدىالتاريخىالفهمتوضحدينيةزاويةمنالوقتنفسفى

مى.القدا

وهىبالمكتوباتسميتالتىالحكمةبكتبالقديمالعهدأسفاروتكتمل

أتتلأنهاأدبيةطبيعةذاتجديدةمادةوالتاريخيةالدينيةالمادةإلىتضيف

ذلكوغيروالأغنيةوالحكمةوالملكلالشعريةوالمصيدةوالراويةالقصةشكلفى

وأسفارالتوراةمادةعنتختلفالمضمونناحيةمنوهى.الأدبيةالأشكالمن

إلىالمردودالتفلسفمنقليلمعالحكمةموصوعاتتسيطرعليهاإذالأنبياء

أجنبية.مؤثرات

بينيجمعفهوالقديمالعهدلأسفارنقدههالذىالمدخلهذاطبيعةعنأها

والفلسفيةالدينيةوأفكارهاإلقديمالعهدأسفارلمحتوىالوصفيةالدراسة

بكلالمرتبطةالنقديةالمشاكلبتوضيحتهتمالتىالنقديةوالدراسيةوالأخلاقية

ويدخلألسفر..كتابةوزمنوالتا"ليفالأدبيةالبنيةحيثمنالأسفارمنسفر

الأسفار،لمادةالمصدريةالهويةبتوضيحالاهتمامالنقديةالدراسةهذهضمن

اليهويةالمصادرإلىينتمىماتحديدفىالنقدعلماءجهودتوضيحومحاولة

لفهمضروريةمفاتيحالمصادرهذهأنباعتباروالتثنويةوالكهنوتيةوالإلوهيمية

بعضفىالواردةوالتناقضاتالاختلافاتوتفسيرالقديمالعهدمحتويات

الدينية.ومفاهيمهالتاريخيةأحدائهمنالكئيرروايةفىايتكراروتعليلمادته

بالترتيبأخذنافقدالأسفارتصنيففىاهبعناهالذىللترتيبوبالنسبة

feltالمستقرالتقليدى salوعلىعندهمالاختلافاتبعضتجاوزمعالنقدء

التوراةوهىالمعهودةالثلاثةأقسامهإلىالقديمالعهدمسمناالأساسهذا

بيناختلافيوجدولا.منهاقسملكلبابتخصيصوتموالمكموباتوالأنبياء

والخروجالتكوين:التالىالنحوعلىالتوراةأسفارترتيبحولالعلماء

المعليدىالتقسيمعلىسرناالثانىللقسمويالنسبة.والتثنيةوالعددوا!ويون

كبارأنبياءإلىالأواخرالأنبياءقسمةثمالأواخروالأنبياءالأوائلالأنبياءإلى

صفار.وأنبياء
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والثانىالأولوصمونيلوالقضاةي!ف!وع:الأوافلالأنجطاءأسفاروتضم

ءوحزقيالوإرمياإشعياءالكبارالأواخرايانبيا،ويضم.والثانىالأولوالملوك

علىمرتبينعشرالإثنىالأنبياهمجموعةالصغارالأواخرالأنبياءويضم

حبقوق،،ناحوم،ميخا،يونان،عوبديا،عاموسهيوئيل،هوشع:التالىالنحو

ملاخى.زكرياهحجىه،صفنيا

أيوب،المزامير،أسفارعلىفيشتمل،المكتوباتوهوالثالثالقسمأما

أخبار،دانيالإستير،،المراثى،لجامعةا،الأناشيدنشيد،راعوث،الأمثال

بعضتوجدالأخيرالقسملهذاوبالنسبةنحميا.،عزرا،والثانىالأولالأيام

النقد.علماءعندترتيبهافىالاختلافات

علىأيوبيقدموأحياناأيوبسفرعلىالأمثالسفريقدمفأحيانا

أسفارتضمماوعادة.العربيةالترجمةفىالحالهوكماوالأمثالالمزامير

تحملواحدةمجموعةفىوىاستيروالمراثىوالجامعةالأناشيدونشيدراعوث

راعوثسفراخراجيتموأحيانا"الخمس"اللفانفأو"الخمسالمجلات5إسم

الأوائلالأنبياءمنباعتبارهالأولوصمونيلالقضاةبينووضعهالمجموعةمن

المراثىنجدوأيضاالعربية.الترجمةنجقوضعههووهذا.التاريخيةوالكتب

فىالتزمناوقدإرميا.مراثىوتسصإرمياسفربعدالنسخبعضفىتاأتى

وهوالنمادبعضبهأخذموضوعىمنهجىبعاملالثالثالقسمهذاترتيب

وهى.الموضوعوحدةمنأساسعلىالمجموعةلهذهداخلىتقسيمإجراء

فهناكالقديمالعهدمنالثالثالقسمتصنيففىمفيدةلكنهانسبيةوحدة

.والأمثالوأيوبالمزاميروهىأساسىكموضوعالحكمةتجمعهاأسفار

الدينيةوالمواسمالأعيادفىتراثياأستخدمتالتىالخمسالمجلاتوهناك

بذكرىالاحتفالوهوالفصحعيدفىالأناشيدنشيديقرأكانحيثالرليسية

الحصادموسمنهايةمعالاهذمابيععيدفىراعوثسفرواستخدم،الخروج
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فىفيقرأالمراثىسفرأماسيناء،جبلعلىالشريعةإعطاءبذكرىوللإحتفال

الجامعةسفرأماق.م587أورشليمسقوطذكرىفىابشهرمنالتاسع

بالحصاد.احتفالوهوشهوربستةالفصحعيدبعدالمظالعيدفىيقرأفهو

العدرمنبالخلاصالاحتفالوهوالبوريمعيدفىاستيرسفريقرأوأخيرا

ايأعيادهذهفيالاسفارلهذهالاستخدامهذاوبسبب،عليهالانتصاروتحقيق

الترتيبوبنفسالمطبوعةالنسخوفىالعبريةالمخطوطاتفىمعاوضعهاتم

فىالفصحبعيدتبدأحيثالعامخلالللأعيادالعبرىالتقويمتتبعوهى

العبرية.السنةمنالأولالشهر

الأولالأيامأخبارفأسفارالتاريخىالموضوعيربطهاالأخيرةوالمجموعة

وفىواحدةتاريخيةلفترةتناولهافىمعامرتبطةونحمياوعزراوالثانى

قبلدانيالسفريوضعماوعادةالإسراذيلى.للتار-صياغةإعادةكونها

مجموعةعلىيشتملفهوالتاريخيةشبهلطبيعتهربماالأخيرةالمجموعةهذه

وبهاالسفربدايةفىالتاريخيةمادتهإلىبالإضافةتاريخىطابعذاترؤى

بابل.فىاليهودوحياةالسبىعنخلفية

الموجزالتعريفوهوهدفهالقديمالعهدإلىالمدخلهذايحققأنونرجو

بأهمالتعريفمستوىوعلىالوصفمستوىعلىالقديمالعهدبأسفار

النقدية.المشاكل

التوفيقللاه4الله4
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لىةالأالباب

راةالقو

نم!ير

التوراةمحادر:اؤولىالغحلى

القريموالكصر

راةالتوأسنا،:الفانكلالغحلى
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قمهسد:

التكوينأسفارمنبالتىالخمسةالكتببمجموعةالقديمالعهديبدأ

الخمسةالكتبهذهعلىاليهودأطلقوقدهوالتثنيةوالعددوال!يينوالخروج

وتعرف"."القانونأو""الناموسإسمأحياناعليهايطلقونكما،"التوراةإسم

علىفأطلقوابها،تبدأالتىالعبريةبالكلماتاليهودعندالخمسةالكتبهذه

!ءأ+أ*)6الخروجسفرعلىواطلقوا،البداية"فى6*!"+فىالتكوينسفر

العددسفرسمىكما،ودعا،631*ال!ينسفروسمىأسماء"لاهذه

*؟6التثنية-سفرعلىوأطلق"وكلم"6أ+دأو"البرية"فى3ء636

".الكببم0.هو"هد!6!هثلاد

فهىالمختلفةالترجماتفىالكتبهذهعلىأطلقتالتىالأسماءأما

القديمالعهدترجمأنمنذاستخدامهاانتشرمعظمهافىإغريقيةمسميات

معروفةالتورأةوأصبحت.السبعينيةبالنرجمةالمسماةوهىاليونانيةاللغةإلى

إلىالثوراةتزجمت3وعندماPentatuech"الخمسة"الكتببإ!نممالاغريقعند

لكتب-الإغريقيةالمسصياتببعض-اللاتينيبماالترجمةاحتفظتاللاتينيةاللغة

الفكرهأوالرئيسىالمضمونعنتعبرالمشمياتهذهومعظم،القديمالعهد

القديم.العهدكئبأحداثحولهاتدورالتىالرئيسية

يانه""التكوينGenesisالأولالسفرعلىأطلقفقدللتوراهوبالنسبة

أطلقكما.الإنسانيةوالاجناسالبشرىالمجتمعوتكوينالخلقفكرةيصف

إسرانيلبنىخروجقصةيتناوللأنه""الخروجExodusالثانىالسفرعلى

مصر.من

هنالكهنةطبقةإلىإشارةعأviticus،"ال!ونالثالثالسفروسمى

ونظامالدينيةالطقوستفاصيليتناولالسفرهذالأنونظرألاوى،سبط

-17-http://kotob.has.it



إحصاءيشمللأنه،لعددا"دا*3فىحالرابعالسفرمحلهـ!وأطلق.العبادة

الخامسالسفرعلىأطلقكم-وعشائرهموأسباطهمإسراذيلبنىلجماعة

Deuteronomiumله.تكملةأوللقانونتثنيةبمثابةفهو""التثنية

كتابفىضمتالخمسةالكتبلهذهوالبناذيةالموضوعيةللوحدةونظرا

بخلقتبدأالتىالمرتبطةالمتصلةالأحداثمنمجموعةعلىتشتملوهىواحد

بتهايةالأحداثتتوقفولا،السلامعليهموسىالنبىبموتوتنتهىالعالم

وهوالقديمالعهدمنالسادسالسفرفىتستمرولكنها-الخمسةالكتب

Hexa-الستة!،الكتبعنالحديثإلىالعلماءبعضاضطروقد،يشوعسفر

tenchهذهتربطالتىالموضوعيةللوحدةنظرا"الخمسة"الكتبمنبدلا

آخرفريقفيهتحدثالذىالوهتفىهذا.السادسبالكتابالخمسةالكتب

هنالتثنيةسفربإخراجوذلك،Tetrateuchالأربعةالكتبعنالعلماءمن

للاعمالمقدمةعنعبارةرأيهمفىلأنهوذلك،الخمسةالكتبمجموعة

البابلى،ايسبىعصرإلىموسىعصرهنوالممتدةالنطاقالواسعةايتاريخية

".التثنوى"التاريخعبارةأحياناعليهيطلقونوالذى

التشريععليهيقومالذىالأساس"الخمسة"الكتبأوالتوراةوتعتبر

كتبفىوتشريعيةقانونيةموادوجودمنلايمنعهذاكانلىان-اليهودى

التوراةأننجدولهذا.وحزقياليشوعسفرىمثلالقديمالعهدمنأخرى

القانونيةالصفةهذهزادتوقدالشريعةأوالقانونبكتابأيضاتسمى

كتببقيةبهاتتمتعالتىتلكتفوقدينيةمكانةوأعطتها،قداستهامنللتوراة

السامرةطائفةتقبلولااليهوديةالطوائفكلبهاواعترفت،القديمالعهد

التوراةقداسةحولاختلافهناكوليس،القديمالعهدكتبمنغيرها

المجتمعفىالحياةعليهبنيتالذىالأساسفهىاليهود،عندالدينيةوقيمتها
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العالماشعوبمنغيرهمعناليهودقديماميزتالتىهىبلاليهودى0

لبقيةوفهمهمتفسيرهماليهودالدينورجالعلماءيبنىأيضاأساسهاوعلى

القديم.العهدكتب

لأصولوصفيتلوه-والخليقةالعالملأصلوصفاالتكوينسفرويشمل

تتعرضكما.الأنسانيةواللغاتالشعوبلتتوجوتفسيراإسرائيلبنىشعب

والموت،الإنسانيةوالخطيئةبالألوهيةالخاصةالدينيةالمفاهيملبعضالتوراة

منإسرائيلبنىبطاركةوتاريخالطوفانقصةعلىالتكوينسفريشملكما

مصر.فىيو!سصهصةالىالسلامعليهإبراهيم

التكوين.سفرانتهاءمعانتهتالتىالأحداثسردالخروجسفرويواصل

مصرمنالخروجلأحداثوضفاثممصر،قىالعبريينلقصةعرضافنجد

للوحئالسلامعليهموسىالنبىوتلقىسيناء.إلىالأحمرالبحروعبور

للعجلوعبادتهمإسرائيلبنىلردةعرضانجدثمالعشر.للوصاياوىاعطائه

الأجزاءبعضأيضاالخروجسفرويشمل،اللهمعللعهدونقضهمالذهبى

والوصايا16(،12)الإصحاحاتفىوالفصحالسبتقوانينمثلالقانونية

)الاصحاحاتوالأخقيةالأجتماعيةالقوانينوبعض02(5)الاصحاحالعشر

الدينيةوالشعائرالطقوسلبعضوصفاأيضايشملكما21،22623:

الإجتماعخيمةومسكنالعهدتابوتلبناءووصفا26(12-34:)الإصحاح

540والاصحاحات2531-)الاصحاحاتوالمنارةالمذبحصنعوطريقة -.)r

تقديمهاومناسباتالقرابينلأنواعوصفعلى"ا!ويون،سفرويشمل

ووسائلوالنجاسةوغيرهاالأطعمةمنالمحرمةالأشياءيصفثموشروطهاا

القيمبعضعلىأيضاويشملعنها،التكفيروعلرقوالخطايامنهاالتطهير

التحريماتوبعضالزوجيةوالعلاقاتالأسرةبتنظيميتعلقمماالخلقية
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الق!اشةبقانونيسمىلماأيضاالسفرويتعرضبالبنس.المتعلقة

الخمسين.السنةتقديسأواليوبيلوعيد،91الإححمحاح

أسباطبأعدادالخاصةالإحصاعاتهنعددايعطىفهوالعددسفرأما

بعضعلىأيضايشملكماالصحراء،فىتجوالهمأثناءإسرائيلبنى

الكهنوتية.التشريعاتوبعضالتشريعيةالقوانين

ويشتملالصحراء،فىإسرائيلبنىوخطاياأفعالالتئنيةسفرويصف

وقوانينالخلقيةالقيمبعضوأيضا،والقرابينالتضحيةقوانينبعضعلى

هوتخبرالأخيرةإصحاحهفىويشملالأسريةوالعلاقاتالزواج

.السلامعليههوسىالنبى
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لىازوالفصلى

القديموالعهدالتوراةهصادر

أهمها:منللتوراةمصادرعدةتحديدإلىالقديمالعهدنقدعلماءتوصل

اهوهيمى:المصدر:أولأ

)2(،الإلوهيةعلىللدلالة"إلوهيم"اللفظباستخدام)1(المصدرهذايتميز

المصدرانهذانأخذيتضحوكمااليهوى.عندالمفضل"يهوه"اللفظمقابلفى

قبلالتاسعبألقرنالنقادبعضويحددهفيهما.الإلوهيةلفظىمنإسميهما

قم.075بحوالىاليهوىعنتأخرهفىيعتقدمنلهيورخبينماالميلاد،

معارضاموقفايتخذأنهاليهوىالمصدربمادةمقارنتهاعندمادتهمنويتضح

وهنالليهوى،بالنسبةحدا-ثتهأوقدمهعنالنظربصرفاليهوىالاتجاهمن

اليهوىعليهاخرجوالتاريخللديانةأصليةصورةعنالإلوهيبميعبرربما

كناوإنلهبمعارضتهلليهوىمصححاالإلوهيمىيكونأنأو،وعارضها

المصدرفىالنقادبعضيرىكلوعلى،،الأصوبهوالأولالرأىأننعتقد

)3(.لهاإلوهيميةبدانلوإحلالاليهويةالأفكارطمسفىالرغبةالإلوهيمى

الإلوهيميةالدينيةوالرؤيةالإلوهيمى،المصدرخصائصتلخيصويمكن

التالى:فى

علىوالتاكيد،الوثنيةورفضله،والولاءاللهبطاعةالعميقالدينىالشعور1-

الديانة.فىودرره،الوحىوعلىالتوحيد،

إلاالخاصةإسراليلبنىبطبيعةالذاتىالإحساسوجودمنالرغمعلى2-

فالعناصر.القوميةوالعناصرالدينيةالعناصربينضعيفةالضلةأن
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الإلهىالاختيارعلىيركزفهوالإلوهيمى،المؤرخاهتمامتجذبلاالقومية

والوعدالاختياروأصبحالواحد،الإلهعبادةهوواحدهولهدفالدينى

لاخالصدينىهدفوهو)4(بالتوحيدمشررطاإسرائيللبنىالإلهى

والدينالأرضبين-الإلوهيمىيربطفلا)5(.عرقيهقوميةعناصرتشوبه

هذافىونجد)6(."تملكلاكأنتملك"أنعبارةذلكعنتعبركما

اليهوى،المصدرعلىالمسيطرةللعنصريةملحوظاتخفيفاالمصدر

إسراذيل"أرض*بفكرةواضحاهتماموعدم،بهلرةالمفوالمصادر

وليستالوحىمهبطفهى،للربمسكناسيناءفى)حوريب(واعتبار

)فلسطين(.كنعان

الجانبعلىالإلوهيمىالمصدريركزحيثالواضحالأخلاقىالبعد

صفةيكتسبانوالشريعةفالوحىإسراذيل.بنىحياةفىالأخلاقى

البعدبهذاالاهتماممظاهرومن)7(.طقوسيةمنهاأكثرأخلاقية

الذهبىللعجلبعبادتهمالعهدنكثهمعلىإسراذيلبنىتوبيخالأخلاقى

واجباتوتوضيحالإلهى،الوحىلتلقىالسلامعليهموسىغيابأثناء

وأشيانه.الجاراحترامعلىوالحضوالجاره4الربتجاهإسرانيلبنى

عليهلحعموبفاختمارأخلاهيهنظرةالتاردخيهالإلوهممىنظرةأنكما

السلامعليهيوسفقصةمنوالهدفخلقى،أساسعلىيتمالسلام

الهزيمةوقوعفىالسببهىإسرائيلبنىخيانةأنكمااخلاقى،هدف

فىرغبتهالإلوهيمىمنويتضح)8(.والكنعانيينالعمالقةيدعلىبهم

منذلكغيرإلى)9(.الأخطاءمنالسلامعليهماويعقوبابراهيملبرذة

الإلوهيمىنظرةعلىالمسيطرالأخلاقىالافتمامبهذاالموحيةالمظاهر

المستقبليةالنظرةإلىالأخلاقيةالنظرةهذهوتتوغل.والتاريخيةالدينية

نزولالإلوهيمىالمصدرفيتوقع،إسرائيلبنىبمصيريختصفيما

!يحقق،العامالدماريجلبعقابوهو،إسرائيلببنىالإلهىالعقاب

لوصاياوهجرهم،الصحيحةللعبادةتركهمبسببإسرائيلبنىسقوط

)01(.الرب
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كثيرايهتمالذىالإلوهيمىالمؤرخنظرةعلىالأنبياءرؤيةسيطرة

الأنبياءلأحكاممشابهةأحكاماإسرائيلبنىعلىويصدربالأنبياء،

عليهوموسىويوسفإبراهيمإلىالنبوةبنسبةينفردوهو،عليهم

نأفىالرغبةإعلانإلىوالأنبياءللنبوةحماسهوايصل.)%%(السلام

هذاوينفرد)12(الأنبياء.منجماعةإليإسرائيلبنىجماعةهمحول

معصعدراالذينشيخاللسبعينالإلهىالالهامبنسبةأيضاالمصدر

.140r-:11العددسفرروايةحسب،الجبلإلىالسلامعليهموسى

المصدرالنقادمنكثيراعتبرالأنبياءبتراثالإهتمامهذاوبشيب

يعللوهذاإسراثيل.بنىفىالنبوة1لحركةالحقيقيةالبدايةالإلوهيمى

الثامنالقرنمنالثانىالنصفإلىالتوراةفىالإلوهيمىالمصدر3نسبة

ظهوربدايةشهدالتار-فهذا)13(.النقادبعضرأىحسبالميلادقبل

الإلوهيمىالمصدريميل!ولهذا.إسرائيلبنى.!ىدعوتهموانتشارالأنبياه

.)49(.ألموسوىالتراثعلىالتركيزإلى

فإنالشمالإلىأصلهكليعودالإلوهيمىالمصدرأرصالرغمغلى

علىتركيزوبدرن،عامةإسراثيلببنىالعامبالاهتماميتصفهدفه

ولذلك،إسرائيلبنىكلخطيئةعندهوالخطيئةالجنوبهأوالشمال

)15(.للجميعشاملالإلهىفالعقاب

توبتهم،لاعلانإسرائيلبنىأمامواسعاالبابالإلوهيمىالمصدريفتح

العفويحدثوالندمالتوبةطريقوعنأخطاء،مبناقتزموهماعلىوندمهم

المسعحفكرةتلعبهالذىالدررا!لوهيمىالمصدر!ينكر1(")ا!لهى.

عنيتمفالخلاص.إسرائيللبنىالإلهىالخلاصتحقيقفىالمخلص

طريقعنوليس،الصحيحةالعبادةإلىوالعودة،والندمالتويةطر!ش

تحقيقفىالإنساندورعلىالتاكيدهذافىأنشكولاهالمخلص

العلاقةفىالمباشرةصفةعلىتاكيدهذاوفى.وبعمله،لنفسهالخلاص
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بينعهدشكلفىالمباشرةالعدرةهذهوتصور.والإنساناك-4بين

دمالا،العهدهذافىالإيجابيالإنساندورعلىفيهويركز"واللهالإنسان

،والوجدانالشعورإلهبانهيوصفالذىبالربعلاقتهالإنسانسيفقد

،تصويرهبرفضوتنزيههوحدانيتهعلىتاكيدمنفيهابماالوصاياورب

ذلكعلىوالدليل(O)7رؤيتهبإمكانيةالقولومنعخلقهمنبأىتشبيهأو

وروىأحلامفىويعقوبوأبيمالكلابراهيمالربظهورهوالإلوهيمىعند

عنبعيداليسفالإلههذامنالرغموعلى.بشخصهظهورهوليس

بالوصايا،والتمسكالروحانية،طريقهوإليهالمقربوالطريق،الإنسان

ورفضالإلهتنزيهعلىالتركيزكلههذامنويتضحالأخطاء.عنوالتوبة

الأفكاررفضوكذلكهوصفهفىوالتشبيهالتجسيدوسائلكل

المباشرةالعلامةعلىوللظمميد.(A)1الإلوهيةطبيعةفىالانثروبومورفيه

بسببالكهنوتضدموقفاالإلوهيمىالمصدريتخذواللهالإنسانبين

بينها.ا.لعلاقةفىللمباشرةورفضهواللهالإنسانبينتوسطه

بقيةمنالمصريينإلىنظرتهفىتسامحاأكثرالإلوهيمىالمصدريبدو

حياةانقاذعنمسنولاتالمصرياتالجوارىيعتبرفهوالمصادر

"يخشينلأنهنوذلك،السلامعليهموسىبينهمومنإسرانيل،بنىأطفال

بأنهمدينإلىايسلامعليهموسىلجوءالمصدرهذاويفسر)91(.الله!

فشلحيثالإسرانيليين،منجلدتهبنىوبينبينهتفاهمسوءإلىراجع

هذاإلىوبالاضافة.لوضعهمنهمتفهمايجدأنفىالسلامعليهموسى

طبيةعلاقةعلىوهمإسرائيلبنىخروجيصورالإلوهيمىالمصدرفإن

المصريين"عيونفىللشعبنعمةالرب"وأعطىنقرأحيث.بالمصريين

نظروفىمصرأرضفىكبيرةمكانةذاموسىالرجللاوكان:وكذلك

علىالدالةالعباراتمنوغيرها)02("الشعبنظروفىالفرعونعبيد

يلمصريين.المعاديةغيرونظرتهالإلوهيضتسامح
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ا!يس:المصمالرمانيأ:

)22(الإلوهيةعلىللدلالة"يهوه"اللفظباستخدام)21(المصدرهذايتميز

واتجاهها،وحدتهامادتهمنويتضح.التوراةنقدعلماءعندسمىوبه

اختلفومد.وبابلمصرفىالكلاسيكيةالأدبيةبالأعمالوتالرهاالتوفيقى،

قبلالعاشرالقرننتاجمنالنقادبعضفاعتبرهلهالتاريخفىالنقاد

المصدرمنأقدمبهذاوهو3.قالتاسعالقرنإلىبعضهمونسبه)23(الميلاد

التىالخصانصوأهمالإلوهيمى.منأحدثأخروناعتبرهبينماالإلوهيمى.

هذاتخصصفةوهى.والقوميةالدينبينالقوىالربطاليهوىالمصدرتميز

أهمومن.تاثيرهمنفذلكالمصادرامنغيرهفىظهرتدىانغيرهدونالمصدر

الأرضبمفاهيمالواضحالاهتماموالقوميةالدينبينالربطهذامظاهر

بنىملوكبعضانتصاراتعلىوالشاء)24(،والمملكةبالملكيةوالتفاخر،والملك

والميل،والطقوسبالعقاندذلكوربطالقوهى،السياسىوالحماسإسرانيله

ففىالصحراوت،البدويةالحياةعلىالزراعةحياةتفضيلإلىالواضح

تطويروايتمبالأرضالمرتبطةالقوميةوتنموالاستقراريتحققالأولى

عليهداوودعصرويعتبر)25(.الزراعيةالحياةحولىوطقوسهاالعقيدة

كلفيهتحققتالذىالعصرفهواييهوىالمؤرخعندالذهبىالعصرالسلام

ثالوثفىوالأرضوالشعبالرببينالربطفيهوتم.السابقةايافكار

فيهتمجديدلنظاموبداية،قديملنظامنهايةداوودفعصروهكذا.لاينفك

تفسيراالآباءمعالربوعودوفسرت،القديمالإسرآنيلىالتراثتطويع

أصبحتالإلهيةوالوعودالإلهىفالاختيار،القومىالعنصرعلىيركزجديدا

بنىجماعةوتكوينمصرمنبالخروجتبدأواحدهداذرةفىتدورجميعا

عصرفىوالأرضالاستقرارعلىبالحصولوتنتهىسيناء،فىإسرائيل

ليمكنهالمختارشعبهصحبةفى"يهوه"الرباليهوىالمورخويصورداوود.

أرضفكرةخلقالذىهوالمصدرهذاأننعرفأنويجبالاستقرار.من
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)26(.ولبناعسلاالممتلذةالأرضكنعانعلىيطلقمفضل"كمصطلحإسراذيل

إلها""يهوهاعتبارهالمصدرهذافىوالقوميةالدينبينالربطمظاهرومن

التركيزثمومنالمختار،بشعبهالربارتباطعلىوالتركيز.إسرائيللبنى

كلالمصدرهذاإلىويعودلشعبهالربيحققهالذىالخلاصمفهومعلىكذلك

صفحاتفىالمنتشرةالخلاصيةوالنبوؤاتالمسيحانيةبالأفكاريتعلقما

07)27(0التوراة

القوهيةالعناصرابرازإلىالاتجاهالمصدرهذااهتمامهنيتضحوهكذا

الرغمعلىوالتوحيدالدينعالميةيقف-ضدوهوأساسها،علىالدينوتفسير

فىالرئيسيةالوحدةإلىواشارته،السلامعليهإبراهيمإلىبالعهدعودتهمن

إلىهذاكلفىينتهىوهو،العالمإلهبأنهابراهيمإلهووصفه،ابراهيمعبادة

والعنصريةالدينفىالخصوصيةبراثنفىنهائياؤالوقوعالتوحيدتخصيص

.العبادةفى

الكهنوتى:المصدر.ثالثأ:

الهي!كهنةعملمنلأنهالكهنوتىالمصدراسم)28(المصدرهذاعلىأطلق

إضافاتعليهمافزادبىا،واليهوىالإلوهيمىالمصدرينتحريرعلىعكفواالذين

ويعود)92(.المدمرالهيكلفىموجودةكانتأنهازعموامصادرمنمطولةجديدة

o')86البابلىالسبىفترةإلىالمصدرهذاظهورتاريخ -A o.)ويتفققسبم

الخامسالقرنهنتصفحوالىعزراإلىالكهنوتىالمصدرهذانسبةعلىالنقاد

منوأحدافأصبحعليهالسابقةالمصادرإلىالمصدرهذاضمالذى03()ممق

ناحيةمنالتوراةمصادرأخربضعهمويعتبره.الحاليةالتورةبناءعناصر

نأكما،الدينيةومضامينه،ولغتهالأدبىأسلوبهذلكعلىويدل،الزمنئالظهور

علئجميعهاتدليضمهاالتىالعقاذديةوالأوأمروالوصاياوالشعائرالطقوس

مراحلمنمرحلةأخرفىتاأتىوأنها،الزمنىبتأخرهاتوحىالتطورمندرجة

وطقوسها.اليهوديةالديانةتطور
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تركيزهاالحاليةالتوراةفىالمنتشرةالمصدرهذاهادةيميزماأهمومن

والأحكامالدينيةوالفروضوالشعالرالطقوسوتنظيمالعبادةعلىالواضح

السبت،قوانيرعالكهنوتىالمصدرمادةتعالجهاالتىالأمورفمن.التشريعية

بالنظمأيضاويهتم،الدينيةوالمواسموالأعياد،،والوصايا،والختان

هذاعبروتسرى.والكهنوتبالعبادةالخاصةالقديمةالقانونيةوالتشريعات

وأحداثمناسباتمنالطقوسيةوالشعاذرالعاداتاستنباطمحاولةالمصدر

المادةعلىالصدارةمكانعادةالتشريعيةالمادةوتأخد)؟3(،تاريخية

علىالتاريخيةالأحداثقدمتالتىالسابقةالمصادرموقفبعكعسهالتاريخية

نأهوفالمنطقى،الطبيعىالوضعوهو4منهاالمستمدةوالتشريعاتالقواتيرع

نأهذامنويتضح.عنهاالمأخوذةالتشريعاتتلكالتاريخيةالأحداثتسبق

علىللتدليلوبعدتعغلها،التاريخيةالأحداثمنيستفيدالكهنوتىالمصدرمؤرخ

أطرافبينللربطرفيعاتاريخياخيطايستخدمكماوتبريرها،تشريعاته

الدينربطأشكالمنشكلحالكلعلىوهذا.المتباعدةالكهنوتيةتشريعاته

اهتماميتوقفولا.اليهوديةللديانةالمميزةالسمةتلك،وأحداثهبالتاريخ

عرضيحاولالمصدزهذاأننجدعبلالحدهذاعندبالتاريخالكهنوتىالمصدر

عرضايقدمفهو.العامالتاريخإطارفىومؤسساتهاإسرانعيلبنىديانة

منالعودةفىالأملعنمعبرااالسبىإلىالخلقبدايةمنمتواصلاتاريخيا

كتابهذاو"أجيال"هذهمثلخاصةعبارتتاريخهوتميز)32(،المنفى

التاريخيةالتفاصيلهذهعرضفىالكهنوشالمصدرلدقةونظرا".أجيال

الأساسىالعمليملكلالمصدرهذاأنالقدامىالنقادبعضظنوالتشريعية

أمثالعشر،التاسعالقرننقادولكن.التوراةبناءفىصحةوا!ئرالأقدم

المصدرواعتبروا،الرأىهذاصحةعدمأثبتراوفلهاوزن،وكويقجراف

ونقادهموأثبتواالزمنىالترتيبحيثمنالتوراةمصادرآخرالكهنوتى

تثبيتعنالمسذولونهمالكهنوتىالمصدرمحررىأنالعشرينالقرن
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"التكوين"كتبوهىالحاليةالتوراةمنالأولىالاربعةالكتبنصوص

.+لعدداوه،للاويوناو""لخروجاو"

التثنوى:لمصدرا:بعأرا

كتبمنوالأخيرالخامسالكتاب،التثنيةسفرأساسهوالتثنوىالمصدر

الذىالقانونتثنيةهناوالمقصود،إسمهالتثنيةسفرأخذومنهالحاليةالتوراة

مؤآب.فىالمعطاهبالتشريعاتوتكملتهاسيناء،فىالسلامعليهموسىتلقاه

هـلؤكد)33(."التوراة"تثنيةاسمالتثنيةسفرفىالتشريعاتهذهعلىويطلق

الهيكلفىعليهعثرقديمكتابعلىاعتمدالتثنوىالمصدرأنالنقاد

)34(الميلاد.قبل0060055بينهاالفترةإلىالمصدرهذاويعودق.م،622

الإلوهيمىالمصدرينبينالتوفيقيةمحاولتهالمصدرهذايميزهاوأول

بعدويهوذاإسرائيلتراثأىالجنوبهوتراثالشمالتراثوبين،واليهوى

إليهويضيفلليهوىالعنصرىالقومىبالاتجاهيحتفظفهو.المملكةانشقاق

وفونوآلتويلشامثالالنقادبعضويعتقد)35(.للإلوهيمىالأخلاقيةالمثالية

اليهوىتاثيبرمنعمقاوأبعدبكثيرأكبرالتثنوىعلىالإلوهيمىتاليرأنراد

ظهرحيثالشمالنتاجمنالتئنوىاعتبارإلىيميلونفهمالسببولهذا،عليه

)36(.سيطرتهوأحكمالإلوهبمى

الأخيراستخدامالتثنوىعلىالواضحةالإلوهيمىتاليرمظاهرومن

بالبركاتأخذهوكذلك.والرحمةبالعدالةالإلهواتصافالإلوهيمى،لألفاظ

المتأرجحالوضعوهوإسرانيل،لبنىالدينىالوضعحسبالإلوهيميةواللعنات

خلالمنالتثنوىيعطىهذاإليوبالاضافة)37(.ومعصيتهللهالإخلاصبين

مفاهيمبناءفىالسلامعليهلموسىورذيسياكبيرادوراالإلوهيمىالتراث

منالدينفىالشخصيةالتجربةعلىالتركيزأيضاويتضح.التثنيةسفر

اختلافاتفهناكذلكومع.واللهالإنسانبينالمباشرةالذاتيةالعلاقةخلال
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إسراذيلبنىبآباءالتثنوياهتمامعدمأهمهاوألإلوهيمىالتثنوىبينواضحة

موسىعلىوتركيزه(وأخوتهيوسف-يعقوب-اسحأق-)ابراهيم

التئنوىنظرةمحلىاليهوىتاليرعنأما.اهتمامهومحورالرئيسيةشخصيته

،،الله"شعبإسرائيلبنىواعتبار،والشعبالإلهبينالتنوىربطفىفيظهر

امتلاكهمعلىويؤكدلهم،الغيورالإلهوحبإسرأذيل،بنىأخوةعلىوالتاكيد

تاليرأفكار.توضجمنذلكغيرإلى)38(.الربلوصايابحفظهم!رض

الواضحتاليرهتركفقدعليهالسابقةبالمصادرالتثنوىتالروكما.اليهوى

يشوع)منالتاريخيةالكتبمجموعةبينهامن،القديمالعهدكتببعضعلى

ايايام.أخبارسفروآراء،نحمياإصاتوعلى(،الملوكإلى

:التوراةفص!ىالداخليةوعاتتهاالمصالرليهقارئ!هظات:خاهسأ

العاتحولتعليقلدينايبقىالتوراةلمصادرالسابقالعرضهذابعد

وهلالتوراةبنيةلناتتضححتىالتوراةنصداخلالمصادرلهذهالداخلية

مأ،التجزئةتعرفلاكوحدةالتوراةإعلهارفىمادتهاوكاتبومحرروهانجح

ذلك؟فىذشلوا

الحاليةالتوراةبنيتالذىالوضعنتصورأنيجبالمهمةهذهولتسهيل

مصدرعلىجميعهااعتمدتالمذكورةوغيرالمذكورةفالمصادر.أساسهعلى

قديممصدرأنهالغالبفىولكن،للتوراةالأصلىالنصهويكونقدأولى

هذاعلىالمصادرهذهواعتمادبه.الموحىالأصلىالتوراةبنصالعهدقريب

هذااخضاعتمفقد.الخططولعلىسلبيااعتمادايكنلمالقديمالمصدر

نظروجهةعنتعبرالتىوالتغييراتالتعدقيمنللعديدالقديمالمصدر

الجدبد.المصدر

واحد،عملفىوتوحيدهاالمصادر،هذهمادةتركيببعمليةيختصوفيما

زمنيةفتراتبشهاتفصلمتواليةمراحلعلىالتركيبيةالعمليةهذهتمتفقد
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هاعام.الألفمنيقربماإلىجميعهاتصلولكنهاوالقصرهالطولمختلفة

الذىالوضععلىالتوراةنصتثبيتقبلوأحدثهاالمصادرأقدمتاريخبين

مصدركلوجد:التالىالنحوعلىتمتالعمليةهذهأنونتصور.اليومنعرفه

البحثفحاولمصدر،منأكثرأومعينامصدراتتبعقديمةمادةأمامهجديد

مادته.يوفقأنذلكبعدعليهوكان.الجديدةلمادتهالتوراةنصداخلمكانعن

الهدفتحريربعمليةويقوم،الأخرىللمصادرالتابعةالقديمةبالموادالجديدة

يكونم!وعادةبه.الخاصةالمادةإضافةبعدالنصوحدةتحقيقمنها

موادهنيغيرنجدهولهذاهتاريخيةدينيةرؤيةذاالجديدالمصدرصاحب

به.الخاصةالرفلةهذهتناسبلكىعليهالسابقةالمصادر

كلصاحبأننقولأننستطيعالسابقالتصورهذا.أساسوعلى

لأنهمؤلففهو.الوقتنفسفىومحررمولفهوالتوراةمصادرمنمصدر

التوراةنصإلىإضافتهاواراد،وجدهاأو،بنفسهكتبهاجديدةمادةصاحب

المصادرموادإلىالجديدةالمادةهذهجمعلأنهمحرروهو.أمامهالموجودة

تحقيقسبيلإوفى.واحدةوحدةقلنا،كما،العملمنيجعلشكلفىالأخرى

والتبديلوالتصحيحوالإضافةبالحذفالتعديلاتمنكثيراأجرىالهدفهذا

المعبرةالصبغةالتوراةنصصبغمنتمكنهالتىالوسائل0منذلكغيرإلى

التحريريةالعملياتهذهمظاهرأهمومن.والتاريخيةالدينيةنظرتهعن

واضحاوأصبح،الأساسيةوحدتهفقدالنصأنالتوراةنصداخلالمتشابكة

عنالبعضبعضهاإلىضمتأعمالمجموعةمنيتكونأنهالناقدةللعين

اكتشافها.منالعادىالقارئيتمكنلاجدادقيقةتحريرعملياتطريق

كعملتبدووأصبحت،للحوراةالعامالنسيجفىالمصادرموادتداخلتوبالفعل

وفكذا،الدينيةحياتهفىلهاالمستخدماليهودىالإنساننظرفىمحكمواحد

الكتابمنكجزءالتوراةيستخدمالذىالمسيحىالإنساننظرفىأيضا

الاستخداموهذاالمجديد.والعهدالقديمالعهديضموألذىاعندهالمقدس
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علىالدينىالشعورفيهيطفىوالمسيحىاليهودىمحندللتو!اتالبحتالدينى

نصيةاختلافاتمنبهاهاكشفعنعاجزاذلكفيجعلهالعقلىالتحليل

دينى.كعملللتوارةالتركيبيةالطبيعةاكتشافوعن،المعنىفىوقناقضات

المالمة:بالئقاطنخرج6المورانصداخلالمصادربعاما-هحمصولمما

المصادر،بقيةحولهتدورالذىالمحورهوأساسيامصدراهناكأن:أولأ

كمرةبسببالضياععلىلوشكتقدالقديمالمصدرهذامادةوأن

منأصبححتىالمصادرعلى،بتحريرعملياتمنلهتعرضتما

.للتوراةالحالىنصفىعليهاالتعرفالصعب

مدارسأنهاعلىإليهاالنظريجبللتوراةالمختلفةالمصادرأنثانيأ:

اقتصاديةوربما.وتاريخيةدينيةاتجاهاتعنتعبرتاريخيةدينية

شخصإلىئسبتهايمكنلاالمصادرهذهفمادةأيضا.واجتماعية

إلىتنتمىاليهدى،الدينرجالمنجماعاتعملمنولكنها،بعينه

فىخاصةورؤىنظروجهاتعنوتعبر،متباينةتاريخيةفترات

وتاريخا.دينااليهودىالتراث

العامالبناءداخللمادتهمكانتحديديحاولجديدمظندركلأنثالثا:

التىبالصبغةالتوراةمادةصبغا!فنفسفىويحاول،للتوراة

النصفىوالتغييروالاضافةالمحذفطريقعنذلكويتميراها،

تتمكانتجذيدلمصدرظهوركلمعأنهنتوقعولذلك.والمعنىباللفظ

تماماممثلةوكأنهاتظهرحتىعامبشكلالتوراةصياغةإعادة

الجديد.المصدرأصحابليمة

فىللتوراةالعام.الشكلعلىتاليرأأكثرهاهوالمصادرآخرأنرابعا:

يحاولونالمصدرهذاأصحابأنالطبيعىفمنالأخير.بناذها

مصدرهم،مادةإظهارأجلمنالسابقةالمصادرتاليرإضعاف
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ولهذاككل.التوزاةواتجاهبلالمصادربقيةلاتجاهالمحددةوجعلها

المصدروهوالأخيرالمصدرعملهنهوللتوراةالحالىفالشكل

علىورتبوها،الخمسةالأسفارمادةأصحابهحررالذىالكهنوتى

مدىيعلمولا.التوراةنصوص،.وثبتواالآننعرفهالذئالشكل

منولكنالكهنوتى،المحرريدعلىالتوراةنصأصابالذىالتغيير

تئبيتبهدفالتوراةبناءفىممكنةتغسرعمليةباكبرقامأنهالمؤكد

أخرى.ناحيةمنوابرازهاالمحاصةرؤيتهوتأكيد،ناحيةمننصها

المصادربينالتوفيقحاولالكهنوتىالمحررأنمنالرغموعلى

نفسهمنجعلأنهإلاواليهوىالإلوهيمىبينوبالذاتالسابقة

أضافهاالتىالجديدةالمادةطبيعةوفى،المكانةفىلهماالمنافس

رذيةعنمعبرةالحالىوضعهافىالتوراةأن..والحقيقةالتوراةإلى

الإلوهيمىالمصدرينأهميةتضاطتإذالكهنوتىالمصدرعواضعى

منالمحررونمارسهاالتىبينهماالتوفيقعمليةطريقعنواليهوى

الكهنوت.رجال

التوراةلمصادرحقيقىتاريخىترتيبإلىالوصولالصعبمنأنه

فىالرئيسىوالسبب.السبيلهذافىالنقا.دجهودمنالرغمعلى

فىالخاصةريىشهملهمالمصادرهذهأصحابأنإلىيعودذلك

طبيعةفىرؤيتهمأيضاولهم،ومستقبلهالإسراذيلىالتاريخماضى

الحاضرلصياغةمحاولاتنجدمافكثيرا-ونذلك،اليهوديةالديانة

منقديمدينىوضعإعادةأو،معينةقديمةرؤيةخلالمنوالمستقبل

وقدقبل.منمستخدمةكانتوأساليبهفاظاستخدامخلال

لغةفىالاتزانوعدمالواضحالخللمننوعاالظاهرةهذهسببت

زمنفىالماضىمنعباراتصيغتحيثالتؤراة،نصوأسلوب

القديمة.المادةبعضحدثتكمأ،قديمةأنهاعلىوأضيفتمتاخر،
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22:23-:02)الخروجالعهدكتابالعملياتهذهأبرزصولعل

لمولكنه،التوراةمصادرأقدممنالنقادبعضيعتبرهالذى33(

محررىمحاولةأيضاذلكومن.متأخراإلاالتوراةنصإلىيضف

الكهنوتيةالتشريعاتهنبالحديثالقديمربطالكهنوتىالمصدر

واستمراريتهاالتشريعاتهذهقدمعلىللدلالةرفيعتاريخىبخيط

تصنيفومنالعهد،حديثمنهاالكثيرأنمع،الوقتنفسفى

أنفسهم.الكهنوتىالمصدرمحررى

أشخاصعملإلى.تعودالمصادركانتإذاعغأالنظربصرفأنه

دينيةتاريخيةعداتهناكفإندينيةمدارسعملمنأو،مستقلين

الوحدةدرجةإلىبهايصللاالربطهذاولكنالمصادر،هذهتربط

ياكىوهنا.والرؤيةالهدففىالواضحالتعارضبسببالعضوية

حيثمنالمصادرقاذمةعلىواليهوىالإلوهيمىالمصدران

المصادرموقفويتحدد.والمفاهيمالأراءفىوالتناقضالتعارض

حسابعلىالمصدرينهذينأحدمنالابتعادأوبالاقترابالأخرى

للمصدرينبالنسبةلاحظناكما،بينهمابالتوفيقأوالآخر،المصدر

والكهنوتى.ايتثنوى
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الفانكلالفصل

التوراةأسئار

ال!كوينسلرأولا:

إلىGenesisالتسميةهذهوتعودالتوراةأسفارمنالأولالسفرهو

العبرىالنصفىالأولىالكلمةمنماخوذالعبرىلهاسمهالسبعينيةالترجمة

مضمونعنوالعبريةاليونانيةفىالشمميةهذهوتعبرالبدء"."فىتعنىوالتى

والاحداثالخلقوعملية،العالمخلققصةروايةوهوالتكوينسفرفىرئيسى

بنيجماعةوتكوين،السلامعليهأدممنذالبشريةنشأةوأيضابها،المرتبطة

أسفارأوللذلكهوإلتكنوسفر.بهاالخاصةايانسابوسلسلةإسراثيل،

القديم.العهدأسقاروأولالتوراة

الأسفارعلىالأوليحتوى.متميزينجزلينعلىالتكوينسفرويحتوى

أماونشاأتهاأصولهاحيثمنالبدائىالبشريةبتار-تختصوهى111-

بتاريخأى"الآباء"بتاريخيسمىمايتناولفهوا!بروهوالثانىالجزء

إلى12الاصحاحمنالسفربقيةالجزءهذاويغطى،إسرائيلبثىآباء

الثانىللجزءمقدمةالتكوينمنالأولالجزءالدارسونويعتبر.ه.الإصحاح

الوصفهىأساسيةعناصرعدةعلىالتميهدهذاويشتمل.لهوتمهيدا

وقصةالكهنوتى،المصدرلىويعودأ(1:4-2)1:الخلقلعمليةالافتتاحى

الخطيئةفىالإنسانووقوع،اليهوىالمصدرإلىويعود24(-ب4)2:عدن

24(: r - 25:)rيعود16(1-:)4وهابيلقابيلوقصة،كذلكيهوىوهو!

وقصة-ر.المصصيهوىأيضاوهو26(-17)4:قابيلونسباليهوى،إلى
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و92الكهنوتى!لمصدفتابعوهو0333--1280-)5:الطومازأفبلءالابا

وكهنوتىيهويوهو58:22-)6:الطومانوهصة(،اليهوىإلىوينتمى

11-:)9والعهدوالبركةالمصدر(، V9:وأبنائهنوحوقصةكهنوتى(،وهو(

وهو132-:01)والأمموالمواليدكهنوتى(.2892-،يهوى18-27

ساممنالأنسابثم(يهوىوهو9'-:)11بابلبرجوقصة(.ويهوىكهنوتى

يهوى(.وهو03-و28كهنوتىوهو3132-01270-)11:ابراهيموحتى

معظمهافىخلفيتهأنالعالمبخلقالخاصالجزءهذاعلىويلاحظ

النهرينبينمالجدإلىتنتمىوشخصياتأماكنذكروردحيثقديمةعراقية

بعضوتغكسوحارانوأوروبابل،نمرودوأرضوالفراتالدجلةذكرمثل

الطوفانمثلالنهرينبينمالجدإليتعودوأفكارمفاهيمالجزءهذاعناصر

الأولىالتاريخهذامعظمأنالحقيقةوفى.الطوفانقبلالبشريةوقوائم

الخلقفكرةمنها.النهرينبينمالجدهنومفاهيمآثارإلىيشيرللبشرية

منيعتبرقديمعراقىأدبوهناكوغيرهابابلوبرجنوحوقصةوالطوفان

"إنوماالبابليةالخلققصةوأهمهاالتكوينسفرمنالأولالجزءهذامصادر

لسفروالناقدينالدراسينبعضويعتقد.وغيرهاجلجامشوملحمة،1،إليش

المتوفرالعلمىالتفكيرأوالعلميةالمادةهـقاستفادالسفرمؤلفأنالتكوين

العلمىوالتقدمالعلميةالرؤيةعكسالتكوينسفرفىالتوراتىالفكروأن

فهناك.المتاحةالعلميةالمادةلهذهلاهوتيةنظرةقدمالوقتنفسوفىللعصر

وقدمهاالكاتبمنهااستفادالنهرينبينمابيذةإلىتعودأوليةعلميةنماذج

فىالعلميةالخلفيةهذهوتشير\()التوراتىبالفكرمرتبطدينىإطارداخل

الخلقعنللمعلوماتمصدرمجردتكنلمالنهرينبلادأنإلىالتكوين

ابراهيمنزوحقبلللعبريينالأصلىالموطنأيضامئلتولكنهاالعالموتكوين

لابدالنهرينبينهابلادمنالقادهينوأنفلسطينإلىأورمنالسلامعليه

التىالأرضإلىالمفاهيممنبالعديدوأتواالعلميةبيذتهمتاذرواقدوأنهم
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هذافىالنهرينبينمابلادأفكارهنالوفرةهذهيفسروهذا.إليهاهاجروا

"لا:سبيزريقولهذاوفى.الخصوصوجهعلىالتكوينسفرمنالجزء

لارضالغنيةبالثقافةتفكرلمقادهاالتىوالجماعةابراهيميكونأنيمكن

والممارصماتالعاداتمنبالعديديفلرواأنالحتمىفمنمنهاهاجرواالتى

التىبالموضوعاتمعرفةعلىكانواأنهمأيضا3الضرورىومن...المحلية

المبكرالعبرىالأدبأنالغريبمنوليس...النهرينبينماأدبفىسادت

قبلمابتار-المرتبطةالأفكاروبخاصةالنهرينبينمابلادمنأفكارايعكس

تعكسفهىالأفكارهذهعلىأدخلتالتىالتعديلاتأما2()الإسراثيليين

اللهمفهومفيهايسيطرالتوراتيةالخلقفقصةللإسراثيليينالدينيةالر!لة

النقادويعمقدالأخلاقى.الدافععليهايسيطرالطوفانوقصةالقادر،الخالق

الكتابةفىتقليدايملكلوالبشريةالخلق7بتارر،الخاصالأولالجزءأن

التقليد..هذانقلواالتوراةكتبةوأنالنهرينبينه!بلادشعوبعندالتاريخية

.أنكماالخلقبدايةإليبالعودةإسرانيلبنىجماعةتار-قصةفبدأوا

السومرىالتاريخفىالملوكقواثمكبيرحدإلىتشبهالأنسابسلسلة

وتعكسالطوفانقبلالمذكورةلدممماءطويلةعمرفترةإعطاءفىوبخاصة

3(.)أكادياشكلأالطوفانقبلالآباءءأسمابعض

قسمتهفيمكن"الآباء"بتار-والخاصالتكوينسفرمنالثانىالجزءأما

السلامعليهابراهيمبقصةيختصالأولالقسم:واضحةأقسامثلاثةإلى

-12:1(25:A%)وقصةأ(9137:2-)25:السلامعليهيعقوبوقصة

التوراةمصا.درعلىهوزعوهو26(.:05-ب2)37:وإخوتهيوسف

الخاصةالرواياتوتحتوىوالكهنوتى.والإلوهيمىاليهوىوبخاصةالمختلفة

مصر،فىسارههعوقصته،كنعانأرضإلىهجرتهالسلامعليهبابراهيم

لابراهيمالمقطوعالعهدروايةثمصادقهلكىهعوقصتهلوط،معوقصته

وبناتسدوم،وقصةوالختانبالعهدالخاصةوالرواية،إسماعيلميلادوقصة
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ربعض،سبعبنوفي!أبيميلكإبراهيم:قصةهابوطردهإسحاقوميلاد،لوط

.السلامعليهمإسماعيلومواليدإبراهيموموتابإسحاقالخاصةالررإيات

وذهابوعيساويعقوبقصةعلىفتشتملبيعقوبالخاصةالرواياتأما

وزواجهحارانإلىيعقوبوذهاببيتنيل،فىيعقربوحلم،لابانإلىيعقوب

ببنوالصراعحارانمنبعقوبوهروب،يعقوبأبناءومولدوراحيللينةمن

وعيساو.يعقوب

يوسفقصةأخبارعلىوأخوتهبيوسفالخاصالقسمويحتوى

يوسفوإغراءمصر،فىيوسفوييعيوسفعلىالإخوةبمؤامرةوتبدأ

حلموتفسيرالفرعونعبيدلأحلاميوسفوتفسيرالعزيز،إمرأةبواسطة

وهجرةمصر،إليالثانيةوالرحلةمصرإلىالأولىالإخوةورحلة،الملك

يعقوبموتثم،يعقوبوشهادةومنسى،إفرايموبركةمصرإلىوبنيهيعقوب

.السلامعليهماويوسف

الخر!جسدرثانيا:

وهوExodusالخروجسفرإسمالتوراةأسفارمنالثانىالسفريحمل

إسمويشير.القديمللعهدالمبكرةالبونانيةالترجماتفىوردالذىالإسم

وهىالسفرمادةعليهاتحتوىالتىالأساسيةالتاريخيةالحادثةإلىالسفر

ويحمل.السلامعليهموسىزمنمصرمنإسرائيلبنىجماعةخروجحادثة

النصفىالأولىالعبارةوهيأسماء"*وهذهإسمالعبرىالنصفىالسفر

فيها.الواردةالأولىبالكلماتالتوراةأسفارتسميةلعادةوفقاوذلكالعبرى

أخرىموضوعاتعدةعلىالسفريحتوىالرئيسيةالحادثةهذهجانبوإلى

الرببينالعهدوقطعسيناء،جبلعلىالسلامعليهلموسىالربتجلىمنها

العهدبهذاالمتصلةوالقوانينمصر،منالخارجةإسرائيلبنوجماعة

موسىيدعلىالجماعةتلقتهاالتىالأخرىالقانونيةالمجموعاتإلىبالإضافة
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والمبنيةبالعبادةالخاصةالتعاليمعلىأيضاالسفريشتملكما.السلامعليه

بتابوتالخاصةالتفاصيلعلىيشتملوكذلكالعهد،عقيدةمنأساسعلى

.الاجتماعوخيمةالعهد

القانونيةالمجموعاتلعطعهالذىالسردىالروائىالشكلالسفرويأخذ

التىهىالموانينمنالمجموعاتوهذه.بالعبادةالمرتبطةالكهنوتيةوالتعاليم

معيمثلوهو.مباشرةالتكوينسفربعدتصنيفهفتمأهميتهللسفرأعطت

الأصولحكايةفىباستمرارهيتعلقفيماتاريخياامتداداالتكوينسفر

سفرفىالأنساببسلسلةبدأموضوعوهوإسراذيلبنىلجماعةالتاريخية

الفصلالخروجسفريعتبرالناحيةهذهومن.التثنيةسفرفىوتنتهىالتكوين

واحدةوحدةالتكو!دنسفرمعويكونإسرائيلبنىجماعةتار-فىالثانى

)4(.الخمسةالتوراةكتبنهايةحتىتستمر

عليهموسىإلىينسبوهأناليهودفعادةالخروجسفربتأليفيتعلقوفيما

النسبةأنالمقدسالكتابنقدعلماءبينعليهوالمتفق.التوراةمنكجزءالسلام

يستمدالكتابأنعلىدينىتأكيدمنأكثرليستالسلامعليهموسىإلى

نأتعنىولاالسلامعليهموسىعملإلىنسبتهمنالدينيةومكانتهسلطته

فىاشتركمركبعملالخروجفسفر.بالفعلألفهقدالسلامعليهموسى

التوراةارجاعتموقد)5(هويتهمتحديديمكنلاكاتبمنأكثرتأ!ليفه

والإلوهيمىباليهوىالمعروفةالأربعةالمصادرأهمهامصادرعدةإلىبكاملها

منثلاثةإلىالتحديدوجهعلىالخروجسفرمادةوتعودوالكهنوتى.والتثنوى

فىالتثنوىالمصدرويوجد.والكهنوتىوالالوهيمىاليهوىوهىالمصادرهذه

اليهوىا-لمصدرأنالمعروفومنفقط.التحريروعملياتالإضافاتبعض

جنوبفىيهوذاإقليمفىمكتوبمصدروهو"يهوه،الإلهإسميستخدم

سليمانعصرإلىيعوددربماالميلادقبلالعاشرالقرنإلىويعودفلسطين

إسراثيلبنىبداياتووصفروايةعلىاليهوىالمصدرويركز.السلامعليه
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(13-)12:التكوينسفرفىالواردلإبراهيمالإلهىالوعدعلىالفكيدمع

أمةستصبحوالتىالسلامعليهإبراهيملذريةإرثاكنعانبأرضالوعدوهو

التاريخيةالأحداثخلالمنالوعدتحقيقكيفيةالسفرويروى.مباركةكبيرة

منفالخروج.الخروجخلفيةتمثلوالتىمصرفىالعبوديةأحداثوأهمها

)عليهلابراهيمالموعودهالأرضوهىفيهاوالاستيطانكنعانوغزومصر

جماعته.معالمقطوعبعهدهأوفىقدالربيكون(السلام

فىمكتوبهومادتهللإلهكإسم"إلوهيم"فيستخدمالإلوهيمىالمصدرأما

شمالىمؤلفإلىالمادةبهذهالعودةيمكنولا.فلسطينمنالشمالىالجزء

للمصدروردتمادةعلىمتغيرةومتنوعاتإضافاتالمادةفمعظم.واحد

المصدرفىتدخلأنقبلتمامامستقلأصلالمادةهذهلبعضويبدواليهوى

العشرالوصايا:القانونيتينالمجموعتينعلىينطبقوهذاالإلوهيمى.

02،22:)الخروجفىالواردةالقانونيةوالمجموعة-.)الخروج

11 :YT)أحدثالمصدرهذاالعلماءويعتبر8(.)24:العهدبكتابوالمسماة

اليهوى.المصمدرمن

منجفاعةنفيتعندما87،قسم.مابعدإلىالكهنوتىالمصدرويعود

هذايعكسولذلك.الهيكلتدميروتمبابلإلىالجنوبفىيهوذاإفليمسكان

ايقديمةالوعودوتحققإسرانيلبنىجماعةوإحياءاستعادةفىالأملالمصدر

التوالى.علىويهوذاإسراذيلوسقوطالمملكةانقسامبعدوبخاصةتتملمالتى

اليهوىالمصدريعطيهاالتىالتاريخيةالصورةالعلماءبعضويعتبر

منأساسعلىللربكجماعةإسرائيلبنىلجماعةمكتوبدستوربمثابة

صياغةإعادةبمثابةهىالكهنوتىالمصدرأعطاهاالتىالصورةوأنالعهد

التىالتاريخيةالأحداثضوءفىوذلكالسبىبعدمافترةفىالدستورلهذا

فىومتأخراجديداتأملاتعطىفهى.السلامعليهسليمانموتمنذوقعت

وذلكالأولىإسرائيلبنىحياةفىمؤسساتمنعنهانتجوماالأحداثهذه
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بنىجماعةتميزالدلالاتهذهأهمومنالأحداثلهذهالدينيةالدلالاتلإبراز

يعودإيمانهاوأنباللهمؤمنةجماعةوأنهاالأمممنغيرهاعندينياإسرائيل

بناءعلىالتركيزيعودالمصدرهذالإلىسيناء.ثىالإلهىالوحىإلىبجنرره

)6(.والطقوسالعبادةعلىالتركيزيعودوىاليهالاجتماعخيمة

المصدروهوالرابعالمصدرإلىالخروجفىالفقراتبعضردويمكن

والإلوهيمىاليهوىمادتىلبعضتحريروعملياتمدحظاتتملكلوهىالتثنوى

الأصوللهذهوتفسيرإسرائيلبنىأصولعنالمعلوماتبعضإضافةثهناك

للمصدر.المعاصرةالمعلوماتضوءفى

مس!علةمادةتمئلالعهدوكتابالعشرالوصاياأنإلىالإشارةالمهمومن

جمعواالخروج!بمفركتابوأنالإلوهيمى،للمصدرنابعةالخروجسفرداخل

شفوىتراثالعمليةهذهوراءولحقفواحدعملفىمعاووضعوهاالمادةهذه

فىويخاصةشفوىشكلفىجيلإلىجيلمنالرواياتهذهثيهحكيت

والوصاياالقانونيةالمجموعاتأنكما.والمواسموالأعيادالدينيةالمناسبات

والعدالةالقضاءعنالمسئولةالدوائرتداولتهمدونغيرتراثىشكللهاكان

وقوانينووصايامجموعاتإلىو-تكتبأنقبلإسرائيلبنىجماعةفى

التحريرلعملياتتخضعأنقبلالموادلهذهطويلشفوىتار-فهناك.مكتوبة

ايتوراهفىأوالخروجسفرفىالمصادرفكدمويالفكيد.والتدوينوالكتابة

هذهمادةكتابةمحاولاتآخرتمثلولكنهاجديداتا!ليفاتمئلتكنلمعموما

وبالنسبة.شفوىشكلفىأجياللعدةتداولهابعدمكتوبشكلفىالمصادر

جماعةلدىالفصحاحتفالاتفىشفوياشكلااتخذفقدوأحداثهللخروج

وعايشواعاصرواالذينهولاءبدايةبهاقامعامكلربيعفىإسرائيلبنى

سنويا،وتذكرهابهاالاحتفاليتماللهلقدرةكمظهرمصرمنالخروجعملية

أماالسلامعليهموسىعصرإلىتعودالمروىالشفويشكلهافىفالحادثة

السلامعليهموسىعصربعدهاإلىيعودفهذاالمكتوبةالصورةفىتدوينها
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أجيالبعددونتثمالفصجعيدفىشفويارويتالخروجفحكاية،بقرون

صلةلهاالتىالموادمنوغيرهاالقانونيةوالمجموعاتالرواياتإليهامضافا

عمليةخلالمننفسهاالتدوينعمليةتمتوقدوأصولها.إسرائيلبنىبحياة

خلالتمتوالتىأجيالعدةإلىالمنتمينالكتابمنالعديدفيهااشتركمركبة

التراثرواهاكماللأحداثوتأملمعايشةإعادةعمليةإنها.قرونعدة

سفريأخذأنقبلوالصياغةوالاضافةالتحريرعملياتمنالعديداستدعت

لهاعصورعدةإلىتعودالسفرفىالمستخدهةوالمادة.الحالىشكلهالخروج

عصربعدماإلىيعودالمادةهذهوأقدممختلفةوقانونيةوأخلاقيةدينيةطبيعة

)7(.الأقلعلىقرونبثلاثةالسلامعليهموسى

انتهىالذىالتكوينسفرلأخبارامتداداالخروجسفرأحداثوتعتبر

السلامعليهيوسفطلبحسبهصرإلىوأبنائهالسلامعليهيعقوببنزول

مصرإلىأتتالتىإسرائيلبنىجماعةأسماءبذكرالخروجسفرويبدأ

مستعبدةكبيرةجماعةأصبحتأنإلىهناكوتكاثرهاالجماعةهذهوازدياد

هرنبتاحالخروجوفرعونقصم(1223-0128)الثانىرمسيسالفرعونزمن

دياذاA()العلماءأغلبيعتقدكماقسم(1211-)1223الثانىرمسيسخليفة

سفرفإنوشخصياتهاالتاريخيةالأحداثزمنحولاختلافاتهناككانت

أسسعلىيقوملهامتاخراوتفسيراالأحداثلهذهدينيافهمايعكسالخروج

المصريينآلهةمقابلفىإسراليلإلهعظمهعلىتركزولاهوتيةدينية

السنوىالاحتفالتبريرإلىتهدفالأولالفصحاحتفالوراويةوسحرتهم

الخروجوسفر.التاريخىالحدثهذاوراءالدينيةوالموعظةالذكرىبهذه

دينيةدلالةلهوصفولكنهإسراذيللبنىوقعتلأحداثوصفمجردليس

الطبيعةوعلىالتاريخعلىوسيطرتهالإلهعظمةعلىبتركيزهكبيرةومايمانية

ومتشابكانمتلازمانوالدينفالتاريخ.الخروجأحداثفىذلكتمثلكما

.الخروجسفرداخل
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ال!لمحطن!مملر:ثالثأ

المعروفةالقديمللعهداللاتينيةالترجمةحسببا!ويينالسفرهذاسمى

للعهداليونانيةالترجمةفىللسفرالواردالإسمعلىوالمعتمدةبالفولجات

حيثالعاممضمونههنإسمهالسفرويستمدبالسبعينية.والمعروفةالقديم

عليهليعقوبالثالثالإبنلاوىإلىنسبةا!ويينمنوسدنتهبالهكيليهتم

بعدبقواالذينالكهنةعملمنوالسفرإسراذيل.بنىأسباطوأحدالسلام

عمليادليلايعطىأيضاوهوقم.587فىللبابليينيهوذامملكةسقوط

علىالدينيةوالفروضالشعائروتأدية،الكهنوتيةاياعمالعلىلتدريبهمللكهنة

والقرابين،الأضحياتبتقديمالخاصةالطقوسوبخاصةالصحيحشكها

تعاليمعلىأيضااللاويينسفرهـلحتوي.بالعباداتالمرتبطةالدينيةوالخدمة

والمدنية.الدينيةبواجباتهموتختص.إسرائيلبنىلعامةموجهةدينية

غيرمجموعةوكأنهيبدرفهوولذلككتابتهفىمعينامنهجاالسفريتبعولا

صلب809001الإصحاحاتوتمثل،ببعضهاالمرتبطةغيرالمادةمنمنتظمة

وتعالج.الخروجسفرفىالكهنوتيةللرواياتامتداداقعتبروالتىا!ولينسفر

تمولهذاإسراذيلبنىفىالأضحياتونظامبداية7إلىامنالإصحاحات

010)المذكورةالإصحاحاتعلىلمديمها 9.)Aفىالاستمراريةفقطعت

طهارةعلىالسفرويركزالاصحاحاتوهذهالخروجسفرنهايةبينالمضمون

جماعةفهىالأممبقيةعنعزلهاوبالتالىوقداستها،إسرائيلبنىجماعة

المرتبطةالأمورعلى1116-منالإصحاحاتتركز،لذلك.الوحيدةالرب

والقداسة.بالطهارة

أسفاربقيةعنمستقلةأدبيةووحدةمستقلاعملااللاويينسفريعتبرولا

وخلفياتتواريخذاتموادمجموعةمنيتكونأنهمنالرغمفعلى،التوراة

أنتجهاومادته.الكهنةيدعلىمعيناوترتيبامحدداشكلااتخذفقدمتباينة

والخروجالتكوينأسفارفىالكهنوتىالمصدر.موادأيضاأنتجواالذينالكهنة

-43-http://kotob.has.it



.التوراةمصادرمنمستقلامصدرالتمثلجميعابينهاوربطواوالعدد

لهايكنلمالكهنوتيةالتوراةأنالمقدسالكتابنقدعلماءمنفريقويعتقد

تمثلالقديمالعهدفىالكهنةإلىالمنسوبةالمادةوأن،مستقلةكوثيقةوجود

وصبغوها،القديمةالموادونظموا.جمعواالذينللكهنةالعامألتحريرىالنشاط

العملهذانتيجةتعتبرالنهالىشكلهافىفالتوراةولهذا.الخاصةبصبغتهم

غيرهمنأكثرللكهنةخاصاعملااللاويينسفراعتبارهعللكهنةالتحريرى

طويلةروايةإعطاءفىالكهنةعملخلاصةويتملكل)9(التوراةأسفارمن

موتوحتىالعالمخلقمنإسرائيلبنى.تاريخثمككلالبشريةتاريختحكى

تصاحبهاالتىالقانونيةالمجموعاتالكهنةأعمالوأهمالسلأم.عليهموسى

القانونية.التشريعاتهذهأعطيتوكيفمتىتبينتاريخيةكخلفيةالروايات

بدايتهاقوميةدينيةكجماعةإسرائيلتمييزعلىسبقكماالكهنوتىوالتركيز

الوحىبهاأتىالتىوالتعاليمالإلهيةالقوانينمنأساسعلىسيناءفى

35-31،)25-الخروجأحداثهنلذلكيتكونالكهنوتيةالمادةوقلب-.هناك

رواياتضمنأدخلتوقدالعدد.سفرفىالواردةوالقوانينوا!لايين4(0

تاريخيةعصورإلىتنتصقانونيةمجموعاتالشريعةبإعطاءالخاصةالخروج

الذىاللاويينسفرذلكعلىومثال.فلسطينفىمتعددةوأماكنمختلفة

17-)الاصحاحاتالتشريعيةالموادهذهمنقديمتينمجصوعتينعلىيحتوى

عدةوتفسيرترتيباعادةفىالكهنةتدخلكما26(17-والاصحاحات

العملمنالقليلفهناكولذلك.1111-الاصحاحاتمثلقديمةقوانين

التحريرعملياتفىدورهمينحصرحيثاللاويينسفرفىللكهنةالمباشر

لااللاويينسفرأنمنالرغمعلىوذلكالقديمةللموادوالترتيبوالتنسيق

)01(.العامالكهنونىالإطارداخلإلافهمهبمكن

وسفرالتثنيةوسفرالكهنوتىالعملبينالواضحةللعلاقاتونظرا

نأالعلماءمنفريقيعتقدالبابلىالسبىمرحلةإلىيعودانواللذينحزقيال
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قامالذىفالعمل.وحزقيالالتئنيةسفرىتاريخعنمتاخرالكهذوتىالمصدر

جماعةعلىوتاليراتهاونتائجهاالسبىكساةهواجهةبمثابةهوالكهنةبه

كتاريخالميلادقبلالسادسالقرننهايةالعلماءبعضويقترحإسرائيلبنى

منإسرائيلبنىجماعةبناءبإعادةالاهتماميبدوحيثالكهنوتىللمصدر

الدينيةوالنظرةاللغةبإختلافذلكعلىالعلماءويسندل.فلسطينفىجديد

هومتأخرعصرإلىعودتهايرجحمماالتوراةموادبقيةعنالكهنوتيةللمادة

أصبحتالتىالشعالريةبالممارساتفالاهتمام.مباشرةالسبىبعدماعصر

سفرفىهارونصورةاختلافإلىبالاضافةالثانىالهيكلبناءمعأساسية

الكاهنالكهنوتىالمصدرفىفهو.الأخرىالتوراةمصادرفىعنهاالدويين

منالعودةبعدإلاتظهرلممعالمبعكسوهذاالكهنوتكلوأصلالأعلى

هلالكهنوله!هالمدرسةعملمكانحولالعلماءبناخ!لافهتاكولذلكالسبى.

فىدورلهمالمسبيينبينكانواالذينأورشيلمفكهنة)1!(فلسطينأمبابلهو

تراثيةأشكالفهناكذلكومعالأورشليمىالتراثيبرزالذىالكهنوتىالعمل

متحدكهنوتعملمنا!ويينسفريكونأنترجحأورشليميةغيرأخرى

إسرانيليةهيا!إلىينتمونوكهنةبابلمنالعاندينأورشليمكهنةبينتكون

عملايمثلا!ويينفسفرولذلكالسبى.أثناءأورشليمكهنةمكانحلتأخرى

أشكالاوتعكسمتعددةقرونإليتعودتشريعيةمواديحتوىمعقدامركبا

السردمنإطارداخلمعروضةوهىتطورهافىإسرائيلبنىلحياةمختلفة

ووقوعالمملكةسقوطمراجهةإلىالكهنوتيةالمدرسةسعتحيثايتاريخى

وبعضهاكتابةبتد!وينهاالأساسيةالشرائععلىالمحافظةخلالمنالسبى

السبى.بعدخطرفىوأصبحتشفويامور+ولقديمةعاداتأصلهفىكان

ومن.القديمةوالتقاليدوللعاداتللشرالعحفظةالزاويةهذهمنفالكهنة

قبلماأنبياءآراءفتبنواالسبىأسبابوتفسيرفهمالكهنةحاولأخرىناحية

عقابأنهعلىالسبىوفسرواالأنبياءهؤلاءنبوؤاتبتدوينقامواكماالسبى
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التفاصيلالكهنةفقدم،للعهدونكثهممعصيتهمبسببإسرائيللبنىإلهى

ووضحوابهالمرتبطةوالواجباتالعهدعنالمعبرةوالوصايخابالشرائعالخاصة

بعدإسرائيللبنىالجديدللمجتمعأساساتكونأنيمكنالوصاياأن

الوصايااتباععلىالحثالكهنوتىالمصدرعلاماتمنوأصبجالسبىه

أشبهفهواللاويينسفرفىالقداسةأوالطهارةقانونذلكعلىوالدليل

بتثبيتأيضاالكهنةوقام.بالوصاياالتمسكعلىتحثخطبةأوبموعظة

غيرأصبحتالتىالقديمةالتعاليمتفسيرإعادةخلالمنعملياالشرآذع

حياتية،مشاكلعنناجمةقراراتخلالمنالتعالمهذهوتطويرمفهومة

عناصرعلىبالتركيزوأيضا.جديدةواقتصاديةاجتماعيةظروفولمواجهة

الخطيئةعنصرمثلقبلمنكافياقبولاتلقلمولكنهاالدينفىموجوده

الاضحياتلنظامجديدبتفسيروربطهابالربللعلاقةمدمرةكأموروالذنب

بداياتهذهوكانتالإلهيةالمغفرةواظهارالخطيذةمنللتخلصكوسائل

ميزتضخمةعلميةحركةإلىبعدفيماتطوروالذىعملياالشراذعتفسير

)12(.الحاخاميةاليهودية

كأساسالعهدفكرةعلىالكهنوتىالمصدروعموماللارريينسفرويعتمد

أبرزومن.النبويةالحركةورثةالسبىبعدالكهنةويعتبرإسرانيل.بنىلديانة

والنظرالوصاياعلىالحفاظعلىتركيزهاللاويينلسفراللاهوتيةالتوجهات

منوجزءإلهيةكمنحةالعهدمنمنبثقةجميعاأنهاعلىوالشرأئعالتعاليمإلى

الأرضوأسكنهم،المصريةالعبوديةمنالإسراثيليينحرربهاالتىعنايته

اللهلحفظاستجابةالإنسانجانبمنوالعهدالوصاياعلىوالحفاظ.الموعودة

العهد،خصوصيةفىاعتقادهاالكهنوتيةالنطرةهذهعلىويؤخذ.لعهده

علىالحفاظفىالكهنةنجحالخصوصيةوبهذهمنه.الأخرىالأممواستبعاد

كقاعدةالوحىواتخاذ.السياسىلكيانهافقدانهابعددينيةكجماعةإسراذيل

علىتركيزهالكهنوتىالاتجاهعلىأيضاويوخذإسراليل.بنىلحياةجديدة
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سفرفىواضحاهذاوايبدو.فيهوالقرابينالأضحياتنظامومركزيةالطقوس

بهباتهاعترافاالربإلىهديةأنهاعلىالأضحياتفسرتوقد)13(ا!ويين

السبتعلىأيضاال!يينسفرركزالأضحياتإلىوبالاضافة.للإنسان

الربوبية.هذهعلىالإنسانواعتمادالإلهلربوبيةكعدماتالسبتيةوالسنة

(؟115-)الاصحاحاتال!فيفىخاصةأهميةالطهارةقوانينوتأخذ

الحياةممناهالقوانينبهذهوالأخذ.للعالماللهخلقبعقيدةربطهايتمحيث

وشرحت!وجهه،اللهينظمهعالموداخلللطبيعةالالهىالنظامحسب

الخطاياعنللتكفيرالطبيعيةالطريقةأنهاعلىاللاويينفىأيضاالأضحيات

يحدثعملأنهاعلىالخطيذةوتفهم.الربمعالصحيحةالعاتةواستعادة

مبادئحياتهجوانبفىتتحكممجتمعفىللاشياءالصحيحالنظامخللا.فى

تدميرإلىتودىموضو!كيةحقيقةالشكلبهذاوالخطيذةالإلهى.القانون

الأضحياتنظامووظيفةجماعتهمنالربيطلبهاالتى)الطهارة(القداسة

لعدقتالمذنبواستعادةالخطيئةلازالةالربقررهاوسيلةأنهإن!نوالقرابين

)14(الطاهر.والمجتمعالمقدسبالرب

العددسلررابعأ:

ايخروجسفرفىانتهىالذىايتاريخىالوصفالعددسفريواصل

إلىالطريقفىالأردنوعبورالتيهفترةإلىالتاريخىالعرضبهذاويصل

وقد.بلعامونبوؤاتالتشريعيةالموادبعضالوصفهذاويتخلل.كنعانأرض

فىإسرائيلبنىلجماعةإحصاءفهوالعاممحتواهمنإسمهالسفراتخذ

هذاتموقد.السلامعليهموسىبزعامةمصرمنخروجهممنالئانيةالسنة

بريةفىموسىالرب"وكلم:السفربدايةمنيتضحكماسيناءفىالإحصاء

لخروجهمالثانيةالسنةفىالثانىالشهرأولفىالاجتماعخيمةفىسيناء

وبيوتبعشائرهمإسرائيلبنىجماعةكلأحصواقائلا:مصرأرضمن

فكان11:نقرأالإحصاءهذاعلىوكمثال)د\(00000"الأسماءبعددأبائهم
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تعددآبائهموبيتعشائرهمحسبتواليدهمإسرانيلبكررأوبينبنو

.للحربخارجكلفصاعداسنةعشرينأبنهنذكركلبرؤوسهمالأسماء

وعلى)16(مذه(1وخمسألفاوأربعينستةرأوبينلسبطمنهمالمعد!ودونكان

ويساكرويهوذاوجادشمعون:الأسباطبقيةإحصاءيتمالنمطنفس

هذاويتتهى.ونفتالىوأشيرودانوبنيامينومنسىويوسفوزبولون.

وهارونموسىعدهمالذينالمعدريرنهم!هؤلاء:التاليةبالعبارةالإحصاء

جميعفكانآبانهلبيتواحدرجلرجلاعشرأثناإسرانيلورؤساء

سنةعشرينابنمنآبانهمبيوتحسبإسرائيلبخنىمنالمعدودرن

ألفمئةستالمعدودينجميعكانإسرائيلفىللحربخارجكلفصاعدا

:)17(.وخمسينمنةوخمسألافوثلاثة

الدينيةلوظيفتهموذلكالإحضاءهذايشملهملماللاويينأنويلاحظ

اللاويون"وأما:الربلمسكنورعايتهمألشعائرواداءالدينيةبالمحدمةوقيامهم

لاوىسبطأما:ماثلاهوسىالربكلمإذبينهميعنوافلمابائهمسبطحسب

الشهادةمسكنعلىاللاويينوكلبلإسرائيلبنىبينتعدهولاتحسبهفلا

وهمأمتغته7ولكلالمسكنيحملونهم.مالهكلوعلىأمتعتهجيمعوعلى

نزولوعنداللاويوني!زلهالمسكنارتحالفعندينزلونالمسكنوحوليخدمونه

فينزلوناللاويينوأما....يقتليقتربالذيوالأجنبىاللاويونبقيمةالمسكن

فيحفظإسرائيلبنىجماعةعلىسخطيكونلالكىالشهادةمسك!حول

لاوىسبطتخصيصويتم.فيحفظ)18(الشهادةمسكنشعائرا!ويون

هبةلهموهوبونإنهم.ولبنيهلهاروناللاويين"فتعطىالكاهنهارونلخدمة

:الربلخدمةهكرسونالأصلفىواللأويون9(.:)3إسرانيل"بنىعندهن

كلبدلإسرائيلبنىمناللاويينأخذتقدإنىوهامانلا:هوسىالرب"وكلم

يومبكر.كللىلأنلىاللاويونفيكونإسرانيل.بنىمنرحمفاتحبكر

الناسمنإسرائيلفىبكركللىقدستمصرأرضفىبكركلضربت
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اللاويينيخصآخرإحصاءيجرىثم)91("الربأنايكونونلى.والبهائم

حددوقد92(.)3:ألفاوعشرينآثنينعددهموكان(15-14:)3لوحدهم

الخدمةبنوعبتعلقفيمااللاويينعشائرمنعشيرةكلخصالصالسفر

خدمةفىالعاملينللاويينآخرإحصاءإجراءويتم.بهاتقومالتىالدينية

4694-:)4وثمانينمئةوخمسآلافثمانيةعددهموكانالاجتماعخيمة

بالطهارةالخاصةوالأحكامالتشريعاتبعضالخامسالاصحاحويعطى

النذر.وشروطالنذرشريعةالسادسالاصحاحيتناولبينما.والزناوالكفارات

والمذبحوتقديسهومسحهالربمسكنإقامةعنالسابعالاصحاحويتحدث

ويتناول.الأسباطرؤساءجميعمنلذلكالقرابينوتقديموتدشينهوتقديسه

.الاجتماعخيمةلخدمةوتج!يدهم!ويينموسىتطهيرالثامنالاصحاح

بنىأمامالعهدتابوتومسيرةالفصحأحكامالتاسعالإصحاحويتناول

ومعجزةالطعاممنالقومشكوىعشرالحادىالاصحاحويتناولإسراذيل،

وهارونمريممنالربغضبإلىفيشيرعشرالثانىالإصحاحأما.السلوى

عشرالثالثالاصحاحوفىالكوشية.زوجتهبسببموسىعلىلكلامهما

الخامسالاصحاحويتناول.كنعانأرضعلىللتجسسالجواسيسإرسال

يعملمنوعقابالسبتويتناولوشروطهاوالذباذحالقرابينموضوععشر

التطهر،أحكاموبعضالبقرةقصةعشرالتاسعالإصحاحفىوتردفيهه

عدمومشكلة،الصخرةمنالماءانبثاقمعجزةالعشرونالإصحاحويتناول

ذلكبعدالإصحاحاتتتناولثمأرضهمفىبالمرورإسرائيللبنىأدومسماح

ءبعدهوماوالعشرونالثانىالإصحاحويعطىالأردنعبرإسرانيلبنىرحلة

نبوؤاتهوتوصفاللهروحعليهكانبأنهالعددسفريصفهالذىبلعامنبوؤات

يرىالذىاللهأقواليسمعالذىوحى...بعوربنىبلعام"وحىوحى:بأنها

رناموضوعوالعشرونالخامسالإصحاحويعالج)02(القدير..005رؤيا
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وقيامموابآلهةعبادةفىإسرائيلبنىجماعةووقوعموأببناتمعالشعب

لهذهنهايةيضعحتىومديانيةإسرائيلىبقتلالكاهزإلعازاربنفينحاس

أبدىكهنوتميثاقبذلكفينحاسونالألهتهن.وعبادةبالأجنبياتالعلاقة

الإصحاحويتناول11-13(.:)25إسرائيلبنىعنوكفراللهغارأنهلأجل

بقيةوتصف.القرابينبتقديمالخاصةالطقوسبعضوالعشرونالثامن

بهانزلواأوبهامرواالتىوالمناطقمصرمنإسرائيلبنىرحلةالإصحاحات

جبلفى(السلام)عليههارونموتخبرويذكر.الخروجبطريقيسمىماوهو

السفروينتهىمصر.منإسرائيلبنىخروجمنالأربعينالسنةفىهور

إسرائيلبنىرحلةعامبشكلالسفريعطىوهكذاوالوصاياالأحكامببعض

مصر.منخروجهمبعدمنكنعانأرضإلى

التثنيةسفر:خاهسا

علىاعتماداالقديمللعهدالسبعينيةالترجمةإلىالتثنيةسفرتسميةتعود

من!نسخةعبارةفيهتردوالذى%A:17التثنيةفىالواردالعبرىالنص

أما21(أ(،الثانيةالشريعةهذهأنهاعلىخطأترجمتوالتى"الشريعةهذه

:عبارةوهىللسفرالافتتاحيةالعبارةمنأخذتفقدللسفرالعبريةالتسمية

ليلةموأبفى(السلام)عليهموسىبكلماتالسفرويبدأ"الكلامهو"هذا

عليهموسىموتخبربذكرالسفروينتهىكنعانأرضإلىالأردننهرعبور

الخطاب.السلامعليهلموسىخطاباتثلائةعلىالسفرويحتوي.ودفنهالسلام

رحلههنالزئيسيةالأحدا!ويروى43(1:4-)1:الاصحاحاورهىيردالأول

هى"هذه:بعبارةوتنتهىهوأبإلى(حوريبسيناءجبلمنإسرائيلبنى

الشهاداتهىهذهإسرائيلبنىأمامموسىوضعهاالتىالشريعة

منخروجهمعندإسرائيلبنىموسىبهاكلمالتىوالأحكاموالفرائض
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بنىجماعةبتذكيرفيبدأ92:ا(44-)4:الثانىالخطابأمامصر....

طالبتالتىالعشرالوصاياعليهانصتكماالموسوىالعهدبشروطإسراليل

التىللتشريعاتبالطاعةالأرضملكيةويربط.إلههاتجاهالتامإسرائيلبولاء

الفشلأنكما.بالربالعهدعلاقةعلىالحفاظيتمخلالهامنإلهيةمنحةهى

الثالثالخطابويتناولالدمار.يجلبالإلهيةالشريعةعلىالحفاظفى

علىوالتركيزوالمعصيةالطاعةبينإسرائيلبنىتخيير02(:03)92:2-

()التوراةالتشريعاتكتابةالإصحاحاتبقيةوتعالج.المعصيةمنالتوبة

إسرائيل،شيوخولجميعالعهدتابوتحاملىلاوىبنىللكهنةوتسليمها

)33(وبركته)33(موسىنشيدوتلاوة14()31:موسىخليفةيشوعوتعيين

نبىبعديقم"ولم:التاليةبالعبارةالسفروينتبم)34(ودفنهموسىموتثم

الاياتجميعفىلوجهوجهاالربعرفهالذىموسىمثلإسراثيلفى

عبيدهوبجميعبفرعونمصرأرضفىليعملهاالربأرسلهالتىوالعجائب

موسىصنعهاالتىالعظيمةالمخاوفوكلالشيديدةاليدكلوفى.أرضهوكل

22(.)إسرائيلجميعأعينأمام

.إلىضمهتمولذلكموسىتأ"ليفمنالتثنيةسفراليهودويعتبر

المقدسالكتابنقدعلماءتوصلوقدمنها.الخامسالكتابباعتبارهالتوراة

لغتهفىوبخاصة،التوراةأسفاربقيةعنالتثنيةسفراختلافحقيقةإلى

أسفارعنمستقلاكتاباالتثنيةسفراعتبارإلىأدىالىالأمروأسلوبه

التاريخيةفى3!أسفارالتئنيةسفرأسلوبوشدتمر.إليهاينتمىولاالتوراة

سمىالأساسهذاوعلى.الملوكأسفاروحتىيشوعسفرمنبدايةالتالية

Tetra-بإسمالتوراةمنالأولىالأربعةالأسفارالمقدسالكتابنقدعلماء

teuchوالقضاةويشوعالتثنيةأسفارعلىوأطلقوا(الأربعة)الأسفار

أسفارأىالتثنوىالعملإسموالثانىالأولوالملوكوالثانىالأولوصموئيل

ضميتمولمالمصدر.هذاولفةوأسلوبطابعتحمللأنهاالتثنوىالمصدر
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بعضوجدتكماالبابلىالسبىبعدإلاالتوراةأسفاربقيةإلىالتثنيةسفر

بعضإلىالتثنوىالتائيرووصلالأخرىالتوراةأسفارفىالتثنويةالاتار

إرميا.سفرفىالنثريةالمواعظ

عصرفىالهكيلفىللشريعةكتابعنبالكشفالتثنيةسفرارتبطوقد

22:8الإصحاحالثانىالملوكسفرفىوردكماقصم.621عاميوشياالملك

عنهنتجالشريعةسفرمنأساسعلىمبينيادينياإصلاحايوشيابدأوقد

نأالنقدعلماءويعتقد.الأخرىالهياكلوتدميرأورشليمفىالعبادةمركزية

لعملهكمقدمةالأصلىالتثنيةسفراستخدمالسبىفترةفىالتثنوىالمؤرخ

لبنىتاريخاوكتب،الثانىالملوكإلىالتثنيةسفرمنالممتدالكبيرالتثنوى

التثنوية،الشريعةإطارفىوذلكالسبىحتىكنعانغزومنإسرائيل

كلههالتثنوىللعملمقدمةالتثنيةسفرمن43ة1-4الإصحاحاتواعتبروا

الأصلى.التثنيةلسفرمقدمة4411:32-:4الإصحاحاتاعتبرواكما

منأنهعلىالجمعإلىالمفردهنالمخاطبصيغةاستخدامفىالتغيروحديوا

الملكسراحإطاقبحادثةالتثنوىالعملانتهىوقد.التثنوىالمؤرختدخلات

)23(قم.561عامبابلفىسبيهمنيهوذاملكيهوياكين

معاهداتشروطضوءفىالربمعالعهدعدةالتثنيةسفرفسروقد

شكلااتخذتوالتىالقديمالأدنىالشرقفىانتشرتالتىالسياسيةالسيادة

الخروجفىالواردةالصيغةفىالعهدشروطجميعتوفرتوقدمحدداأدبيا

بنىتمنعالتىالأولىالوصيةوأدت.والبركاتاللعناتصيغةوبخاصة02

قبلالبندعلىالعهدصيغةإحتواءعدمإلىأخرىآلهةعبادةهنإسرائيل

المعاهدةعلىالشهودالالهةقاذمةوهى،السياسيةالمعاهداتصيغفىالأخير

شروطأنفيليبسأنتونىويرى.والبركاتاللعناتبندمباشرةيتلوهاوالتى

فىالتثنيةسفرعليهسارالذىالفعلىالنموزجكانتالسياسيةالمعاهدة

إسرانيللمصيرمحددةللشريعةالطاعةالتثنيةواعتبرالعهد.لصيغةوصفه
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وأتهديدعلىيحتوىالشعوبكلبينمنالرببواسطةفاختيارها.ووجودها

الدخولعدمشرطوأهمهاالعهد7شروطتنفيذفىفشلتإذابرفضهاتحذير

)24(.وحاكمهاإسرائيلسيديهوهسوىاخرإلهمععلاقةفى

وأنهالفلسطينىالجنوبإلىالتثنوىإنتماءإلىالنقديةالدراساتتشير

نقلهتموأنهالشمالإلىينسبهالذىالرأىرغميهوذافىالنهاذىشكلهأخذ

الشمالسقوطأنشكولاقسم.721فىالسامرةسقوطبعدالجنوبإلى

المقطوعبالعهدالنكثنتيجةأنهعلىالسقوطهذاتفسيرإلىبالجنوبيينأدى

مطهرادينىبإصلاحيهوذاملكحزقياقامالسقوطهذاوبسببسيناء.فى

هيكلجانبإلىالهياكلبقيةوجودمعأورشليمفىالعبادةومركزاالعقيدة

الجنو*بتراثال!شمالتراثدمجتموقد6(.1-18:الثانى)الملوكأورشليم

احتوىوقدالإلوهيمى.اليهوىبالمصدرالنقدعلماءسماهواحدمصدرفى

24الخروجفىالواردةسيناءأحداثروايةعلىالجديدالمصدرهذا %-،A

وما85:وهوشعبعدهاوما1228:الأولالملوكتماكلوالتى32-43،

23-:34الخروجفىتظهرأورشليممركزيةأنكما2(13:ه:ها.،بعدها

أخرىمواضعأشارتبينماالمركزيةحزقياسياسةمنأصلهاتستمد24

إصلاحاتوتعتبر24(22-34:)الخروجأخرىهياكلإلىالإنتماءإلى

الوعظىالتشريعشكلتاخذالتىالتثنويةللتشريعاتفكريةخلفيةحزقيا

الذينبأنيوحىمماوعظىشكلفىالقانونيةالمادةقدمتأوتداخلتحيث

الحكماء.أوالأنبياءأوالكهنةمثلوعظيةأوتعليميةوظيفةأصحابوضعوه

التثنيةأنرغمالنبوىللاسلوبامتدادالتثنوىالأسلوبأنيرىفالبعض

بينما2(02-5:18،-131:)التثنية.التحفظمنبنوعالنبوةمعيتعامل

تعليمعنالمسئوليناللاويينمنالكهنةعملإلىالسفرآخرفريقينسب

اللاويونكانعزراعصروفى.الكهنوتيةوظائفهمإلىبالإضافةالشريعة
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عناللاويينمسئوليةآخرفريقويستبعد)25(الشريعةتفسيرعنالمسئولين

الإصلاحفىالجديدوهوأورشليمفىالعبادةتركيزتمأنبعدالإصلاح

يعالجونالبلاطدوالرفىالمنتشرينالحكماءمنالتثنوىأنويرى.التثنوى

.السيادةمعاهداتبشكلومعرفةصلةلهموبالتاكيدللدولةالسياسيةالأمور

النزعةفىيبدوالحكمةوأدبالتثنيةبينتشابهاهناكفإنهذاإلىوبالإضافة

الشريعةعلىللحفاظكسببالثوابعقيدةعلىوالتركيزللتثنية،الإنسانية

حولالاختلافاتهذهعنالنظروبصرفالوعظى.التعليصاتجاههفىوكذلك

وأ02(03:-44)4:الأصلىالتثنيةسفرفإنالتثنوىالعملمؤلفطبيعة

،NA)الأولىنموذجه VI - N V)ويوشياحزقياعصرىبينكتابتهتمت

عزلوقدالأنبياء.موافقةبعديوشياإصاتإلىوأدىالهيكلفىواكتشف

معكونتالتىالأربعةبالكتبوألحقالتثنوىالمؤرخعملبقيةعنالتثنيةسفر

26).الخمسةبالكتبيعرفماأوالتوراةالتثنية
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الثانىالباب

فبياءؤا4سمفصاأ

!!ير

ازوافلىاؤنبياء:اسنارأولىاالفصلى

أفبياءا4:اسفاالفانكلالغصلى

الكبارافرأوا

نبياءاؤ4أسغا:الفالثالنصلى

الصنهاراذواخر

عشر(ففكل)الى
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ازولالفصلى

الأوائلالأنبياءاسلار

دلا:سئربوشع

جذريةتغييراتالسلامعليهموسىلموتالتاليةالتاريخيةالمرحلةشهدت

التىالوجهةالموسويةوالديانةالإسراذيلىالتار-توجيهفىتاليرهالهاكان

التىالإسراذيليةالنبوةحركةظهورإلىبعدهاأدتوالتىبعدفيمااتخذتها

عليهموسىموتفبعداليهودية.الديانةمار-فىلاصححركةأكبرتعد

سابقيشوعأنمنالرغمو!طىالاسراذيليين.أمرنونبنيشوعتولىالسلام

إليهنظروااليهودعلماءمنالمتاخرينأنإلاالإسرانيليةالنبوةعصرعلى

نظرتهمهؤلاءبنىوقدالموسواية.النبوةلعصرامتدادأنهعلىعصرهلىالى

رسالةباتماموتكفلالدينيةموسىرسالةورثقديشوعأنأساسعلىهذه

اعتبارإلىببعضهمهذاأدىوقدللأسرائيليين.هيادنهفىالتاريخيةموسى

تاريخيةأخبارمنيحتويهلمانظراايخمسةموسىلأسفارتكملةيشوعسفر

الكتابمفسرىبعضينسبأنإذنعجبولا.الخمسةللاسفارمكملةودينية

بعضهماعتمدوقدالأواذل،."الأنبياءمجموعةإلىيشوعاليهودمنالمقدس

عنصرىعلىيشوعرسالةاحتواءوهىبحتةهوضوعيةفكرةعلىهذافى

اعتبركماعام.بشكلالنبوةفىأساسيانعنصرانوهماوالوعيد،ابوعد

قاثمةرأسعلىيثىلاشكفهوليشوع،التاريخيةالأسبقيةالمفسرينبعض

ووظيفةومشرعكنبىهوسىوظيفةبينالفصلأردناإذاالأواذلالأنبياء

.بعدهمنوطبيعتهاالنبوة
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هذاويعالج.القديمالعهدأسفاربينمنإسمهيحملسفرلهويشوع

الإسرائيلية.القبائلبينأراضيهاوتقسيمودخولهاكنعانغزوموضوعالسفر

حدإلىالغزردوافعفيهتتعددالقديمالعهدفىالمعقدةالأسفارمنوهو

الكلماتمنلكثيرالأصلىالمعنىضياعهذاعلىويساعدالشديد،التناقض

اختلافاتظهورللسفرالحالىالشكلويوضحالسفر.فىوالفقراتوالجمل

مختلفةومراحلمصادرهفىأكيدتعددإلىيشيرمماوروايتهأسلوبهفىبينة

السفربتأليفخاصةعديدةمشاكليثيرذاتهحدفىوهذا)1(.تأ!ليفهفى

الأدبية.وأجناسهومحتوياتهوتاريخه

مؤلفإلىمنهموضعأىفىالقديمالعهديشرلمالسفرلق"ليفوبالنسبة

للمؤلف.إسماوليسالكتابإسمهوالسفريحملهالذىوالإسميوشعسفر

حولأحداثهمعظمتدورحيثنفسهالسفرمادةهنماخوذالعنوانوهذا

بالنسبةالهامةوالحقيقةموسى.خليفةيشوعشخصيةهىرئيسيةشخصية

لهتوليفىعملهوبلواحدكاتبعملمنليسالسفرأنهىالف!ليفلمشكلة

وظهورفيه،المستخدمةالأدبيةوالأجناسالأساليبآختلافبدليلطويلتاريخ

التاريخىالمنظورواختلاف،أحداثهمنكثيروتكرار،مادتهفىالتناقص

الشفهىوالتراثالمكموبةالمصادربينالسفرمصادروتنوعت.فيهواللاهوتى

جدوىلاالسفرمؤلفعنفالسؤالولهذا.بقرونالسفرتدرينقبلالمتداول

الأولىمراحلهمنالسفروتأليفنشأةتاريخفىمباشرةالبحثويجبمنه

اختلافاتفىبوضوحالمشكلةوتظهر.الأنعليههوالذىالشكلأخذأنإلى

العهدأسفاربينيشوعسفربوضعيتعلقفيماالمقدسالكتابنقدمدارس

بالتوراةالمعروفةالخمسةالكتبمجموعةإلىالنقادبعضضمهفقد.القديم

فريقفصلهالذىالوقتفىهذا.أخرىأحياناالخمسةموسىوبكتبهأحيانا

تكونوهىالتاريخيةالكتبمجموعةأولواعتبره،التوراةعنالنقادمنآخر

ينشخدمونالأولالرأىوأصحاب.القديمالعهدأقساممنالثانىالقسم
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Pentateuch"الخمسة،)الكتبمنبدلاHexateuch"الستة"الكتباصطلاح

مضمونمنويبدوالنقاد،منالثانىالفريقلدىالمفضلالاصطلاحوهو

الكتبومجموعةالخمسةالتوراةكتببينالوصلحلقةيكونأنهالسفر

وهذا.والثانىالأولالملوكبسفرىوتنتهىبيشوعتبدأالتىاللاحقةالتاريخية

علماءترددفقددراستهفىالارتباكمنمزيداأثارللسفرالمتوسطالوضع

والمنهجالخمسةللكتبمناسبا.وجدوهالذىالمنهجتطبيقبينالمقدسالكتاب

الموضوعيكمليشوعسفرأنوالحقيقة.التاريخيةالكتببهعالجواالذى

الآباءلنسلبايارضالوعدوهو1،3-:12التكوينسفرفىيبدأالذى

أرضفىالإسرائيلىللتاريخيورخنفسهالوقتفىولكنهالإسرائيليينه

المرنمنالأخيرالجزءفىالقديمللعهدالعلمىالنقدبدأوعندما.كنعان

الكتابفىالخمسةالكتبموضويكاتباستمرارالاعترافتمعشرالتاسع

علىوطبقوهالتوراةنقدمنهجالعلماءبعضاستخدمفقدثمومن.السادس

النقادبعضتشكيكمعهذاالمصادر،بمشكلةيتعلقفيماخاصةيشوعسفر

الدراسةهذهتخللمولكن.يشوعلسدربالنسبةالنقدىالمنهجهذاهيمةفى

.وطيدةعلاقاتلهيشوعسفرأنالمقارناتأثبتتفقد.فائدةمن،النقدية

Source.المصدرىالنقدعلماءسماهبما،ولاهوتيةأدبية Criticismبالمصدر

فالاصحاحات)3(.التوراةمنالخامسالكتاب،التثنيةسفرإلينسبةالتثنوى

حرفياتتكررحيثالنظر،ووجهةالأسلوبفىتوافقإلىتشيربالذات1023

ولكنيشوعسفرعلىفقطينطبقلاوهذاوالأفكار.والعباراتالكلماتبعض

يشوعتضمالتىالأوانلالأنبياءوكتبالتثنيةسفربينموجودةالعلاقةنفس

تضمالكتبفهذه.والثانىالأولوالملوكوالثانىالأولوصموئيلوالقضاة

لاهوتيةنظربوجهةوموجهاالتثنيةسفربالسلوبمكتويامستمراتاريخا

موحدةتاريخيةفترةتغطىالكتبهذهأنالمعروفومن.التثنيةلسفرمزيدة

لهذاونظراقم(586-)018البابلىالسبىإلىموسىموتمنتمتد
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بعضحاولفقدواللاهوتيةالأدبيةالناحيةمنالأسفارهذهمادةفىالتقارب

واختار.بعينهامدرسةإلىالأقلعلىأوواحدمؤلفإلىتأاليفهانسبةالنقاد

تراثيةمادةمنالأسفارهذهلتدوينكتاريختقريبا)3(.ق.م°°0عامبعضهم

باطاراحاطتهاوكذلكبنائهافىالوحدةهذهواعطائهاوشفهيةمكتوبة

بالأحداثالخاصةأحكامهوقدم،ببعضبعضهاالقديمةالمادةربطتفسيرى

بعضفىالنظراعادةعلىاشتملالتفسيرىالمجهودهذاأنولاشكالمدونة.

الموادومن.إليهاالجديدةالمادةبعضاضافةأوبحذفهاإماالمعروضةالمادة

01:13،2يشوعفىالمذكورياشرسفرالكاتبلدىمتوفرةكانتالتى

:15الثانى)الملوكإسرافيلملوكحولياتوكذلك518ة1الثانىصموئيلوفى

1f)وسجلاتحولياتعلىاشتملتالىالمعروفةغيرالأعمالمنوغيرهما

)صموئيلداوودحياةقصةهنهامختلفةأنواعمنوقصصللملوكوقوأئم

كماواليشعابايلياالمتعلقةوالقصص2(1-الأولوالملوك02-9الثانى

وخاتمة.جديدةبمقدمةلهاقدمالتثنيةسفرمنقديمةنسخةالكاتبضم

)4(.التثنوىالتار-هنالثانىالفصليشوعسفرويعتبر

المشاكلمنعددايشوعسفريقدمالسابقةالأدبيةالمشاكلإلىبالاضافة

أهمها:منالتاربخبة

السردفىالواضحوالتناقضكنعانغزوتاريخعرضفىالتناسقعدمأولأ:

أنهعليكنعانغزوتناقشالسفرمن12ا-فالاصحاحا!،التاريخى

القبائلأنتوضح1:25-1:القضاةبينماعنيفمسلحغزو

حربدونالكنعانيينجانبإلىواستوطنتأماكنهااتخذتالإسرائيلية

منعددذبمرفىالكبيرالاختلافإلىبالاضافةهذا.الإطلاقعلى

وخمبمة83:فىألفايلاثونفهمعاىعلىللهجوميشوعأرسلهم

.8:12فىفقطآلاف
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فترةمنكاتبعملمنأنهعلىيدلالأخيرشكلهفىيشوعسفرأنثانيأ:

فيهاويظهر.أحداثهوقوعمنعامخمسمائةبعدأىالبابلىالسبى

كما،للاحداثتفسيرهعلىطغتمعينةلاهوتيةنظربوجهةالكاتبتاثر

الملكية.عهدإلىتعودإداريةووثاثقخرافيهحكاياتالنصفىأدخل

فىوردماعلىفقطتعتمدأنيمكنلاكنعانغزوأحداثروايةأنثالثأ:

المادةضوءفىومعييمهاالتاريخيةالسفرمادةمقارنةيجببلالسفر

وكذلك34.والتكوينالمضاةمكلأخرىأسفارفىالواردةالتاريخية

اقترتبوكلماالآثار.خلالمنعنهاالكشفتمالتىالتاريخيةالمادة

أيضاوهنا.التاريخيةقيمتهاازدالتكلماالأحداثزمنهنالمادة

فيه،موثوقتار-إلىالوصولفىللمادةالأدبىالجنسأهميةتظهر

بمادةتحتفظالرسميةانوثائقمنوغيرهاالملوكوقوآئمفالحوليات

القصصأوالخرافاتهننس!هيهاالتىالمادةعنماحدإلىصحيحة

الذىوالهدفالمادةتعرضهاالتىالريىلةلقييمأيضاويجب.الشعبية

هذهكلالأحداثوقوعزمنمناقتربتمهمامصدركلينشده

مادةفمعظميشوعسفرعلىتنطبقالتاريخيةالكتابةفىالمشاكل

الملكيةفترةأفكاريعكسأنهكمافيهاموثوقوغيرمتأخرةالسفر

وقوعزمنلأفكارعرضهامنأكثرالبابلىالسبىوفترةالمتزخرة

منصحيحهايعرفلاالسفرفىالقديمةوالمادةالسفر.أحداث

التىبالأدلةالفديمالعهدمادةمقارنةمنلابدالحالةهذهفىزائفها.

توضحالأدلةوهذه.فلسطينمنطقةفىالأثربةالاكتشافاتبهاتمدنا

منالثانىالنصففىدمرتقدالفلسطينيةالمدنمنكثيراأنشكبلا

يشوعغزاهاالتىالمدنبعضومنهاالميلاد،قبلعشرالثالثالقرن

توضحكما23.:01ولخيش12:16ويبتئيل11:11حاحوروأهمها

هذهدماربعدالمنطقةعلىطرأقدحضارياتغيراأنالأثربةالأدلة
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فهذه.تامدمارمباشرةتلاهكنعانىلاستيطانعلأماتفهناكالمدن

إلىالحضارىالتقدممننصيبذاتكانتأنهالاشكالكنعانيةالمدن

مؤذناخرابإلىحضارتهاحولالذىالإسرائيلىبالغزوفوجئتأن

حضارى.تدهورفترةفىالمنطقةبدخول

علىمنهاالأثريةالاكتشافاتلنتائجالواضحةالمخالفاتبعضهناك:رابعأ

القرنمنالأخيرالجزءفىدمرتالتىمجدومدينةأنالمثالسبيل

أحدأنهعلىملكهايدرنالمدينةهذه3..قعشرالثالثالقرنمنالأخير

NBC)يشوعهزمهمالذينالملوك \:)r.القضاةأخرمكانوفى(1:VV)

!يذكر.كنعانيةظلتوأنهاعليهاالإستيلاءيتملمالمدينةهذهأنيذكر

تدللابينمادمرناقدوعاىأريحامدينتىأنأيضايشوعسفر

3.قعشرالرابعالقرنأحتلتأنهاعلىالمنطقةهذهفىالأثريةالأبحاث

با"لفكنعانإلىالإسرائيليينوصولقبلخربةكانتفقدعاىمدينةأما

القديمالعهدروايةمنكثيرفىتشككالأثريةالأدلةوهذه.تقريباعام

القديمالعهدفىالغزووصفأنوتوضح)5(،كنعانبغزوالخاصة

للذيناللاهوتيةبالآراءالوقتنفسفىومتالروبسيطكاملغيروصف

كلأنيفترضيشوعسفرأنذلكعلىدليلوأكبر.وضعوه

نأالحقيقةبينما،كنعانغزوأحداثفىأشتركواقدالإسرائيليين

فىالإسرائيليةالقبائلاستقراربعدإلاوجودلهايكنلمإسرائيل

كماطويلةفترةلفلسطينالإسراذيلىالاستيطانهذاأخذوقد.فلسطين

13(.-57:236-1:)13نفسهيشوعسفرفقراتبعضمنيظهر

أحداثعلىطغتمعينةلاهوتيةنظربوجهةمتاثريشوعسفرأنذكرنا

منطويلتاريخلهلكتاببالنسبةطبيعىأمروهذابصبغتها.وصبغتهاالسفر

هىيشوعسفرعنها.يعبرالتىاللأهوتيةوالأفكار.تدوينهتمأنإلىالنمو
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النهائى.شكلهفىالسفرصياغةأتمالذىالتثنوىالمؤرخأفكارنقستقريبا

التالى:فىتتلخصالتثنوىللمورخاللاهوتيةالآراءوهذه

الموعودةبالأرضوالخاصالإسرائيليينللإباءبوعدهوفىقدالربأنأولأ:

نطاقفىتدخلالتثنويةالنظربوجهةالوعدهذاوعلاقة)6(.لنسلهم

الأساسيةمهمتهاعتبرالذىالتثنوىللمؤرخالأساسىالتاريخىالفهم

فالحكم.الإسرانيلىالماضىمنباسبابالبابلىالسبىكارثةتفسير

بتاريخيسميهفيماالتثنوىالكاتبلدىتعليلهيجدبالدمارالإلهى

إلايعبرلاالماضىفهذاالأثم.الإسراذيلىالماضىإلىإشارةالخطيذة

سلوكالتثنوىالمؤرخقاسوقد.عليهوالتمردالربمعصيةعن

هذاأنووجدالتثنيةسفرفىعليهالمنصوصالقانونبمقياسإسرائيل

إسراذيلملوكسلوكيكن:هم.القانونقداسةإلىيرتفعلاالسلوك

التثنية.سفرويضع.اليهودىالشعبعاهةسلوكمنبأفضلويهوذا

)الشريعة(القانونإعطاءعمادهاجديدةلحياةالأساسيشوعوسفر

الكاتبيعتبرهناومنالوعد.لهذاالربوانجازالإلهىالوعد!اقامة

الخليفةنفسهيشوعويعتبروالطاعةالإيمانعصريشوععصر

نأيعنىهذا.تلوهالذينالملوكعنمميزاويجعلهلموسىالشرعى

وعصر،والطاعةالابمانعصر،يشوععصربينيقابلالتثنوىالمؤرخ

عصرإلىودنظروالعصحان،الخطيذهعصر،ويهوذاإسرائيلملوك

تتمأنيمكنلاالنظرةهذهالإلهى.الوعدتحقبقعصرأنهعلىيشوع

فىويرى،يروبهاالتىالأحداثعنالعصرفىمتأخركاتبمنإلا

ويعللوالخطيذة،الإيمانبينالإسرائيلىالشعبتأرجحالوقتنفس

المنبسطالماضىمنوأسباببعللالمقأحرالإسراذيلىالتاريخكوارث

الخطيذة.ماضىوهوأمامه

.الربكلمةبتالجخيعرفماالتثنوىالمورخطورالفهمهذامنانطلاقاثانيأ:

فكماالمستولات.كلعلىتحقبقهاوجدتالربكلمةأنبهذاوالمقصود
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ثالثا

وقوععلىيؤكدأيضافهوالإلهىبالوعدالوفاءعلىيؤكديشوعسفرأن

الوعد.سابقاالمعطىالإلهىبالوعيدوفاءأنهعلىبإسراليلالكوارث

لاأيضاالتصورهذا.الإلهيةالكلمةتاريخخلاصةهماأذنوالوعيد

عهدإلىماحدإلىينتمىتصوروهومتأخر،لكاتبإلايتمأنيمكن

السبىفترةأنبياءتصورفىكمالهؤروةإلىويصلالإسرائيليةالنبوة

الإسرائيليةالنبوةعصرعلىسابقيشوعأنمنالرغموعلىالبابلى.

التىالمجموعةبينمنجعلتهعصرهوهالىإليهالمتأخرةالنظرةأنإلا

يشوعرسالةأنإلىاشارةالأوائل!"الأنبياءمجموعةإسمعليهاأطلق

عام.بشكلالنبوةفىالأساسييينوالوعيدالوعدعنصرىعلىاشتملت

يذكرأنهومؤرخيهالسبىلشعببالنسبةيشوعسفروظيفةكانتوربما

هكذاالإلهى.للوعدوفقاأرضهموانهافقدوهاالتىبالأرضالمسبيين

البابلى.السبىفترة.فىالمطخرالتثنوىالمؤرختصوركان

د،المقدسة"الحربفكرةيشوعسفريعكسهاالتىاللاهوتيةالآراءمن

الإلهىللوعدتحقيقلأنهعقاثدىغزوإنهعاديا،غزواليسكنعانفغزو

فعلأنهعلى.يصورالغزوهذانرىمانادراولهذا)7(.بالأرض

.V(A:)4شعبهأجلمنالشعوبويدمريحاربالذىهوفالربإنسانى

فملكتمبيدكم*دفعتهم:التاليةالعباراتالسفرعبرتتكرروهكذا

من"وطردتهميده"من"وأنقذتكم"أمامكممنوأهلكتهمأرضهم

لمومدناعليهاتتعبوالمأرضاوأعطيتكمبقوسكولابسيفكلالاأمامك

،8)24:وتاكلون"تغرسوهالموزيتونكرومومنبهاوتسكنونتبنوها

فهوالخلاصلمفهوممتاخراتصوراالسفريعطىوهكذا13(.01012

تاريخىخلاصولكنهروحى،شخصىخلاصتجربةمجردليس

ليعبرالشخصيةالروحيةالتجربةمستوىفوقيرتفعجغرافىسياسى

يشوعسفركاتبنجدولهذاتاريخيا.واقعاتعكسجماعيةتجربةعن
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عهدايشوع"قطعحيثالإلهىالوعدمفهومعلىالسفرنهايةفىيؤكد

يشوعوكتبشكيمفىوحكمافريضةلهموجعلاليومذلكفىللشعب

تجديدمرسوموفى26(.-25)24:"اللهشريعةسفرفىالكلامهذا

لإسرائيلالربفعلهأنسبقماعلىيوشعسفركاتبيؤكدالعهد

الربعقابمنيحذرثموشريعتهالربالشعبيطيعأنضرورةوعلى

هناوالكاتب.الأجنبيةالآلهةوعبادةبهالنثمركخلالمنالمعصيةعلى

علىيوكدوحين)8(البابلىالسبىفترةخلالالشعبموقفيعكس

وسبىبالفعلالأرضفقدقدالشعبهذايكتبإنمافهوبالأرضالوعد

إلهىحكمأنهاعلىالبابلىالسبىحادثةيعللوكأنما.بابلإلى

الماضىأخطاءفىثانيةالرطوعمنشعبهويحذرسابقةلمعصية

يشوعسفرفىتظهرالتىالروحوهذه.المعصيةتجنبعلىلشجعهم

بينيشوعتصنيفأسبابأحدكانتوالوعيد،الوعددديوص-

وضعهمعيتناسببماالمجموعةهذهرأسعلىووضعهالأواذلالأنبياء

الزمنى.وترتيبهالتاريخى

القضاأصملر:ثانيأ

بدايةوحتىيشوعموتمنالفترةفىإسراذيلبنىتاريخالسفريغطى

الشخصياتمعظمأنحقيقةمنإسمهالسفراستمدوقد.الملكيةتأسيس

القضاءوكلمةإسراذيلبنىجماعةلهيبالقضاءعمل!قدفيهالواردةالرذيسية

فىللنظرالجلوسوهوالاصطلاحىمعناهاحدودفىتفهمأنيجبلا

تاريخمنالقضاةعصرفىالقضاءمفهوماكتسبولكنفيهاوالحكمالقضايا

أصبححيثالقضايافىالحكممجردمنبكثيرأوسعمعنىإسراذيلبنى

جماعةشذونإدارةإسراذيلبنىفىالقضاةفوظيفة9()8"الحكمالعاممعناه

طريقهاوفىمصرمنخارجةفيهاالجماعةهذهكانتفترةفىإسراذيلبنى
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الطريقعلىاخرإلىعكانمنمتنقلةبدويةبجماعةأشبهكنعانأرضإلى

أمورهافىالمتصرفونشيوخهاهمالجماعةهذهفىوالقضاة.كنعانإلى

نفسفىوقضاتهاوحكامهاوقادتهاالجماعةزعماءفهم.عليهاوالقائمون

إسرائيلبنىلجماعةالقادةالزعماءالشيوخمنسلسلهيمعكون،هم.الوقت

أنهمعلىاليهودالمؤرخونإليهموينظر.يشوعموتبعدحكموهاوالذين

فىإسراذيلبنىجماعةقادواالذينالقوميينالأبطالالزعماءمنمجموعة

الملكية.عصروبدايةيشوعموتبينالمحصورةالفترة

ويصف.الشخصياتهذهعملمنجزعاكانبالقضاءفالعملذلكومع

زوجةنبيةإمرأة،ودبورة:فيقولالنبيةدبورةعنحديثهفىهذاالقضاةسفر

الرامةبيننخلةتحتجالسةوهى.الوقتذلكفىإسرائيلقاضيةهىلفيدوت

)01(.للقضاء"اليهايمبعدونإسرائيلبنووكانأفرايمجبلفىإيلوبين

هوتبعدمنيمتد.إسرائيلبنىتاد-عصورمنعصرإذنالقضاة

الميلادقبلالعاشرالقرنبدايةوحتىالميلادقبلعشرالثانيالقرنفىيشوع

الملكشاؤولفيهتولىالذىايعاموهوبالتحديد0201عاموحوالىبالتقريب

أولقنازبقعثنيئيلويعتبرالتار-.فىإسرائيللبنىمملكةأولتأسيسمع

)؟1(.القضاةأخرأنهعلىصموذيلإلىينظربينماالقضاة

بالمعنىالمخلصووظيفةالقاضىوظيفةبينالقضاةبعضويجمع

فىالمخلصكلمةاكتسبتهالذىالدينىبالمعنىوليسالسياسىالتاريخى

مجموعةمجموعتينإلىالقضاةتصنيفويمكنالمتأخر.اليهودىالتاريخ

وتحقيقالقضاءبينجمعتأخرىومجموعةالواسعبمعناهبالقضاءعملت

بعدرإسراذبلبنىجماعةووجهتحينالسياسىمعناهفىالخلاصهذا

تجمعالحالةهذهوفىفلحدثالمعاصرالقإضىيدعلىمنهالخلاصتحقق

الجماعاتضدحربهافىالجماعةدزعامةالقضاءبينهناالقاضىشخصية

وهناكفقط،قضتولكنهاتخلصأوتحاربلممجموعةوهناك.الأخري
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وهىالقضاةضمنصنفتذلكومعلقضولمخلصتواحدةشخصية

إهود.شخصية

قناز"الذىبنعثنيئيلشخصيةهىالقضاةشخصياتمنشخصيةوأول

إسرائيلبنو"فعبدالعدو:منالخلاصوتحقيقالقضاءوظيفتىبينجمع

إلىإسرائيلبنووصرخ.سنينثمانى(النهرينآرام)ملكرشعتايتمكوشان

كالبأخاقنازبنعثنيذيلفخلصهم.إسرائيللبنىمخلصاالربفاكامالرب

ليدهالربفدفعللحربوخرجلإسرائيلوقضىالربروحعليهوكانالأصغر.

)12(."آرامملكرشعتاتمكوشان

القضاءبينجمعوقدالبنيامينىجيرابنإهودهوالثانىوالقاضى

عجلونوملكهمالموآبيينفىالمر-ةهذهممثلاالعدومنالخلاصوتحقيق

)القضاة،مخلصاالربلهم"فآمام:عبارةأيضامعهالقضاةسفرويستخدم

حاربوقدعناةبنشمجرشخصيةفهىالثالثةالشخصيةأما15(.3:

أمرعنشيئايذكرولا)3:3(،إسرائيل"خلصأنهالسفرونذكرالفلسطينيين

ليسأنهعلىهويتهفىالدارسينبعضيشككبللهبالنسبةالقضاء

)13(.سراذيليأإ

وتخليصالقضاءبينجمعتالتىالنبيةدبورههىإمرأةالرابعوالقاضى

والخلاصالقضاءإلىوبالإضافةيابين.المسمىكنعانملكعدوهامنإسرائيل

بنشيدمعروفنشيدولها،شاعرةأيضاوهىنبية،وسميتبالتنبؤدبورهعملت

112حوالىتاريخهاالعلماءويحدد(ه)القضاةدبوره oهذهوتعتبر)14(سمق

)15(.القديمالعبرىالشعرآثارأقدممنااشعريةالأنشودة

الذى.ق.معشرالثانىالقرنمنيوآشبنجدعونشخصيةدبورةويلى

(614:)القضاةالمديانيينهنإسراذيلتخليصمنهوطلبالربملاكأتاه

نأبعديحكمهمأنالإسراذيليونإليهويطلبإسراذيل""رجلالسفرويسميه

وأبنكأنتعليناتسلطلجدعونإسرانيلرجال"وقال:عدوهممنخلصهم
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عليكمأناأتسلطلاجدعونلهمفقال.مديانمنخلصتناقدلأنكإبنكوإبن

عنشيئاالسفريذكرولا)16(."عليكميتسلطالرب.عليكمإبنىيتسلطولا

لجدعون.بالنسبةءالقضا

يوصفولاإسراليلبنىجماعةأمرنرئغلبنأبيمالكيتولىجدعونوبعد

بلوطةعندملكاأبيمالك"وجعلواملك:بانهيوصفولكنبالقاضىالسفرفى

سنينثلاثإسرائيلعلىوترأس6(:9)القضاة"شكيمفىالذىالنصيب

للدلالة،الملك)مصطلحفيهايستخدمالتىالأولىالمرةوهى22(:9)القضاة

تغييرأىيطرألمأنهمنالرغمعلىالقضاةعصرفىوالرئاسةالحكمعلى

وليس.رئيسأوحاكمبمعنىقاضيايعتبرفهوهناومنالقضاةنظامعلى

القضاء.)17(.بمعنى

قضىأنهعنهالسفريذكروهذايودوبنفواةبنتولعبعدهمنويالى

فقضى...تولعإسرائيللتخليصأبيمالكبعد"وقام:الوقتنفسفىوخلص

"قضىعبارةمنوتفهم2(1-.1:)القضاةسنة"وعشرينثلاثالإسرائيل

إسرانيل.حكمأنهلإسراثيل"

لإسرائيلقضىأنهعلىالسفروينصالجلعادىيائيربعدهمنوياثى

الجلعادىيفتاحبعدهمنوياكى3(:01)القضاة"سنةوعشرينإثنتين

محاربةبعدجلعادسكانلجميعرأسا"يكون:بانهوظيفتهالسفروبصف

عليهمالشعبوجعلهالحربفىقائداويكونV(011:)القضاةعمونبنى

يفتاح"قضىوالقيادةالرئاسةإلىوبالإضافة:11(11)القضاةوقائدأرأسا

7(.:12)القضاة"سنينستةلإسرائيل

إيلونقضيبعدهوهن،سنينسبعلحمبيتمنإبصانبعدهوقضى

لمالئلاثةوهؤلاءسنينثمانىهليلبنعبدونقضىثم،سنينعشرالزبولونى

حربايدخلوالمأىيخلصوا
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والمخلصينالقضاةكبارمنويعدخاصةأهميةفلهالتالىالقاضىأما

لاعاقراكانتفأمهالمعجزاتبعضبشمشونوترتبط.شمشونوهوالمحاربين

بأملأالملاكويوصيهاإبناوتلدستحبلبأنهايخبرهاالربملاكلهافظهرتلد

علىموسىتضعبأ3وأخبرهانجساشيئأتأم!أومسكرأأوخمراتشرب

منإسراذيليخلصيبدأوهوالبطنمنللهنذيراسيكونلأنهالصبىرأس

الربروحوابتدأشمشمونسمتهإبناالمرأةوولدت)18(الفلسطينيينيد

الفلسطينيونوكانفلسطينيةشمشمونوأحب25(:13)القضاةيحركه

منإسرائيلشمشون!يخلص.الوقتذلكفىإسراذيلعلىمتسلطين

"الخلاصدشمميهالعملهذاالقضاةسفرويصفمرةمنأكثرالفلسطينيين

)9!(الفلسطينيينأيامفىسنةعشريزلاسراذيلشمشونوقضى"العظيم

الفلسطينيينلأعدائهقوتهسركشفتالتىلدليلةشمشونحبالسفرويروى

امه"بطنمنالله"نذيرلأنهأبداتحلقلمالتىرأسهحلقفىالسرويكمن

جديدمنشعرهنبتأنإلىللفلسطينيينشمشونخضوعالسفرويروى

شمشمون"ومعهمالفلسطينيونفماتالبيتأعمدةالفلسطينيينعىوهدم

الوقت.نفسفىوقضىخلصقديكونبهذاوشمشون(11)الاصحاح

سفرويكملالقضاةسفرفىذكرهمالواردالقضاةعددبهذاوينتهى

قضىالذى3الكاهنعالىمنهمفيذكرالقضاةبقيةذكرالأولصموئيل

النبوةبينجمعالذىنفسهصموذيلأيضاديذكر)02(.عاماأربعينلإسراذيل

أيامكلالفلسطينيينعلىالربيد"وكانت:مخلصاعملأنهكماوالقضاء

سنةمنيذهبوكان.حياتأيامكللإشراذيلصموذيلوقضى...صموئيل

جميعفىلإسرائيلديقضىوالمصفاهوالجلجالإيلبيتفىويدورسنةإلى

لإسراذيلهضىوهناكهناكبيتهلأنالرامةإلىرجوعهوكانالمواضعهذه

وكانلإسراذيل"قضاةبنيه"جعلصموذيلموتوبعد)؟2(للربمذبحاوبنى

مالافقد"القضاهعوجا5بانهماالسفرويتهمهما.سبعبذرفىقاضيينابناه

http://kotob.has.it



إسرائيلشيوخاجتمعالحادثلهذاونتيجة.الرشوةوأخذالمكسبءورا

وفى.الشعوبكسائرلهميقضىملكاعليهميجعلأنصموثيلمنوطلبوا

ملكعلينايكونلابل".الحكمهوالمقصودالقضاءأنعلىآخردليلهذا

ويحاربأمامنايخرجملكنالناويقضىالشعوبسائرمثلأيضانحنفنكون

القضاةعصربذلكينتهىلكىملكاشاؤولصموذيلملكوقد)22(حروبنا"

15(.:11لأولI)صموئيل.بشاؤولالملكيةعصرهـلبدأنفسهبصموذيل

الزعامةإمكاناتلديهاشخصياتأنهمللقضاةالعرضهذامنويتضح

الموآبيينهنالحمليديينأعدائهمضدالحروبفىالإسرائيليينوقيادةوالرئاسة

وهم.منهملإسرائيلالخلاصوتحقيقوالفلسطينيينوالمديانيينوالكنعانيين

صمأعداوحاربواالإسرائيليينوحكمواللقضاء،جلسواقضاةبلملوكاليسوا

المحيطةالشعوبلآلهةالوثنىالتاليرمنوأيضاالأعداءمنإسرائيلوخلصوا

الإسراذيليينوقوعفىتتمئلوسياسيةدينيةلحاجةالقاضىيظهرماوكثيرا

إحدىفتظهرالآخرىالشعوبسيادةتحتووقوعهمالأجنبيةالعبادةفى

ومنالاعداءمنالخلاصفتحققالزعامةامكانياتتملكالتىالشخصيات

الوقوعنتيجةإلهىعقابشكلفىللأعداءالخضوعالأعداءويكونآلهةعبادة

هـلخلصليقضىالقاضىظهوريستدعىالذىالأمرالأخرىالآلهةعبادةفى

يدلكما)23(وسياسيأدينياالأجنبيةالسيادةمنإسراذيلالوقتنفسفى

الحالةهذهيلخصوالذىالقضاةسفرمنالتالىالاقتباسذلكعلى

البعليموعبدواالربعينىفىالشريعملونإسرائيلبنو"وعاد:المتكررة

وآلهةعمونبنىوآلهةموآبوآلهةصيدونوآلهةأراموآلهةوالعشتاروت

إسراذيلعلىالربغضبفحمىيعبدوه.ولمالربوتركواالفلسطينيين

الربإلىإسرائيلبنوفصرخ...عمونبنىوبيدالفلسطينيينبيدوباعهم

إسرائيللبنىالربفقالالبعليموعبدناإلهناتركنالأنناإليكأخطأنامائلين

)24(....."خلصتكمالمصريينمنأليس
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رليسية:أقسامثلاثةإلىالقضاةسفرينقسمالشكلناحيةومن

عنالحديثويتناول2:ه1:1-الاصحاحاتعلىيشتمل:الأولالقسم

.كنعانلأرضالغونبعض

هذابدايةفيويرد1631:-26:الاصحاحاتعلىيشتمل:الثانىالقسم

الوقتنفسفىويسجلنونبنيشوعموتخبرالقسم

والفرعية.الرئيسيةالشخصياتمنالقضاةبعضأخبار

روايتينعلىويحتوى91-17الاصحاحاتعلىيشتمل:الثالثالقسم

.بالقضاةعلاقةلهماليست

منالاستيطانلفترةالوحيدالمصدرأنهفىالقضاةسفرأهميةوتعود

السياسىالوضعإلىإشاراتيعطىوهوالمملكةهياموحتىيشوععصربعد

أتفاقمنالرغموعلى.المرحلةهذهخكلإسرائيللبنىوالأختىوالدينى

أقدممادتهبعضيعتبرونفانهمالتعثنوىبالتاريخالقضاةتاثرحولالعلماء

مصدروجودأقترحأويرباخالعالمأنبل)25(التثنوىالمصدرمنبكثير

سفرأحداثلبعضفعاصرايكونويكاداليهوىالمصدرمنأقدمللقضاة

.)26(لداث.معاصرةيعتبرونهاالتىدبوراقصيدةبينهاومنالقضاة

فىالواضحةالدينيةالفلسفةفىفيظهرالقضاةفىالتثنوىالتاليرأما

عقابعنهاينتجالوثنيةإلىإسرائيلبنىردةاعتبارحولتدوروالتىالسفر

والعودةالتوبةوأنلأعدائهمإسرائيللبنىسياسىخضوعشكلقىإلهى

أحدوهومخلصاختيار؟ؤبإرساللهميمنحهالذىبالخلاصتاسيهوهإلى

)27(.والرخاءبالسلامويالىعدوهممنليخلصهمعادةالقضاة

وهذا.للمعصيةالمأساويةوالنتائحليهوهالطاعةقيمةعبىيركزفالسفر

القرنفىالأنبياءموضوعاتأحدأنهكماالتئنوىالمؤرخعندمفضلموضوع

مادةصياغةبإعادةالتثنوىالمورخقيامالعلماءيرجحولذلك.ومابعدهالثامن
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عام3.ق621عامبعدماوقتفىشفوىتراثشكلفيالمتوفرةالقضاة

إلىتعودالأصليةالقضاةسفرمادةأنيرجحبينماالتثنيةسفراكتشاف

)28(.والإلوهيمىاليهوىالمصدريرإلىتعودوأنهاالميلادقبلالعاشرالقرن

والثانىالأولصموئيلسفرا:نالثأ

أماالعبريةالمخطوطاتفىواحداعملاوالثانىالأولصموئيلسفريمثل

وصموذيلالأولصموذيل.سفرينإليالعملفيهاأنقسمفقدالمطبوعةالنسخ

بعضضمتوقدالسبعينيةالترجمةفىالمتبعهوالتقسيموهذا.الثانى

والثانىالأولالملوكسفرىإلىوالثانىالأولصموذيلسفرىالنسخ

والثانىالأولالملوكأسفارعليهموأطلقتواحداعملاجميعاواعتبرتهم

)92(.والرابعوالثالث

أخرهووصموذيل.وطفولتهصموئيلولادةالأولصموذيلسفرويتتاول

أنهكما،الكاهنعالىأمامللربخادمايعملوكانإسرائيلبنىقضاة

سفرلأسلوبووفقا.والنبوةوالكهانةالقضاءبينبذلكفجمعللربنبياأصبح

لأنهالسياسىبالمعنى""المخلصصفةأيضاصموثيلعلىينطبقالقضاة

صموئيلتوجوقد)03(.منهمالعهدتابوتواسترد،الفلسطينيينضدحارب

ملكاشاؤولبتعيينالملكيةعصروبدايةالقضاةلعصرنهايةبوضعأعماله

قبلمنالإسراذيليونيعرفهلمجديدسياسىنظامليبدأإسراذيلبنىعلى

بعصريعرفوعصرهموسليمانداودذمبشاؤولبدأالذىالملكىالنظاموهو

إسرائيلإلىالملكةهذهتنقسمالسلامعليهسليمانموتوبعدالمتحدةالمملكة

الجنوبية.ويهوذاالشمالية

يقبلهلمرأىهذاولكننفسهصموئيلإلىالسفرتا"ليفالتلمودينسب

فىالواردةالأحداثنصفتتمأنقبلماتصموئيللأنالقديمالعهدنقاد

قصةبهاالمقصودكانصموذيلميلادقصةأنالنقادبعضويعتقد.سفره
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والذىصموذيلسفرفىالواردالتعليلعلىاعتماداوذلك)31(شاؤولمولد

نأالربسألتأوالربمنطلبتهلأنهاكذلكسمتهصموذيلأمأنيمول

ودعتإبنا"وولدتصموثيل:إسموليسشاؤولإسميفسروهذا.إبنايعطيها

02(.:1الأول)صموذيل"سألتهالربمنلأنىقاذلةصموذيلإسمه

(:ه)8ففى)32(.مصادرهتعددإلىالسفرمادةفىالاختلافاتوتشير

الشعوبمثلملكاعليهميجعلأنصموذيلمنإسرائيلبنىجماعةتطلب

إرادةعنكانالملكيةإقامةأنإلى16()9:الإصحاحيشيربينماالمجاورة

شاؤولمجئقبلصموئيلأذنكشف"والرب:للجماعةرغبةعنوليسإلهية

فامسحهبنيامينأرضمنرجلاإليكأرسلالأنمثلفىغداقائلا:بيوم

هناكوأيضا".الفلسطينيينيدمنشعبىفيخلصإسراذيللشعبىرذيسا

دا!ديقدم16الأولصمونيلففى.ش!ولططإلىداودلمديمحولاختلاف

هوالأولىففى1715:الاصحاحفىالصورةعنمختلفةبصورةشاؤولإلى

أيضاوهناك.لإخوتهالطعاميحضرغنمراعىالثانيةفىبينمالشاؤولمغنى

لتحقيقإلهىعملأنهاعلىالمملكةنصورالأولىالمملكةاقامةعنصورتان

وهناكالإلهضدتمردأنهاعلىالثانيةتصوره!بينماالجماعةخلاص

15ففىالفلسطينىجتملكأخيشإلىداودلهروبتصوران - 01 : fll

27:بينمامومهوأمامأمامهبالجنونالمتظاهرأخيشمنالخائفلداودصورة

أيضاوهناك.للسكنىمكاناويعطىأخيشعينىفىنعمةداوديجدا52-

نأكما25(.1-1،22:26-)24:داودحياةعلىشاؤوللإبقاءروايتان

11الثانىصموئيل،V-311:الأول)صموذيلشاؤوللموتروايتينهناك

منفطلبشديدةإصابةالرماةاصابهشاؤولأنتقولالأولىالرواية16(0

ولكنالفلسطينيونيدركهلاحتىويطعنهشاؤولسيفيستلأنهسلاححامل

وفعلعليهوسقطالسيفشاؤولفأخذبذلكالقياممنخافالسلاححامل

إلىالقولفتنسبالثانيةاروايةاأمالإئنان.وهاتذلكمم!السلاححاهل
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هءورايشدرنوالفلسطينيونرمحهعلىيتوكأشاؤولرأىأنهيدعىعماليقى

داودويامروسوراهإكليلهوأخذفقتلهيقتلهأنالعماليقىمنشاؤولفطلب

".الرب!مسيحشاؤولأهلكلأنهالعماليقىبقتل

والإلوهيمىاليهوىالمصدرينإلىالسفرينالنقدعلماءنسبوقد

القضاةسفرمصادرإلىالنسبةآخرونفضلبينماالتوراهفىالموجودين

وحدةهناكأنروولىويعتقدالتوراةأسفارمعمصدريةوحدةتمثللاالتى

والسفرانواحدالمؤلفأنتعنىلاالوحدةهذهولكنالقضاةمعلصموئيل

نأكيندىيرىبينماالتثنوى.العملعلىسابقةفترةإلىينتميانروولىعند

صموئيلبطفولةالخاصةفالأجزاءمصادرعدةيعكسوالثانىالأولصموئيل

المملكةوتار-اخر،مصدإلىينتمىالعهدبتابوتيتعلقومامصدرإلىتعود

إلىويضيفيؤيدهالاالمملكةلإقامةالتثنوىالتار-بينمامصدرلهلها41يخمد

02-9الثانىصموئيلعنهأخذللبلاطتابعالداودتاريخاهناكأنهذا

وربماالسفرلكتابةالتثنوىالتاريخعنمتأخراتاريخاكيندىيقترحولذلك

بخلافثالئامصدراإيسفلتويقترحالسبى.نهايةمعالتاريخهذايقع

بعضعلىوالثانىالأولصموئيلسفراويحتوى)+(والإلوهيمىاليهوى

-2:الأول)صموئيلحنةصلاةأوحنةأنشودةأهمهامنالأدبيةالأعمال

الخلاصيةبالأعمالللتذكيرللجماعةمزهوراالنقادبعضيعتبرهوالذى01(

)صموئيلويوناثانشاؤولعلىداودمرثيةعلىأيضاويحتوى)34(.للرب

تعودأصالتهاأنمعتبرينداودإلىالنقادبعضويردها27(.ا-1:9الثانى

الأعمالومن.وشاؤولداودبينالمتوترةالعلاقةإلىإشارةأيةمنخلوهاإلى

أيضاوهناك33(.30الثانى)صموئيلأفنيرعلىداودمرثيةأيضاالأدبية

بنهايةألحقتوقد18المزمورتماكلوهى22(الثانى)صموئيلداودترنيمة

إضافةوهى7(1-23:الثانى)صموئيلداودشهادةوهناكالثانىصموئيل

ملاحظاتعدة)35(!هناكقدمهارغمالسبىبعدمنربماللسفرمتأخرة
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فعلىبصموئيلالسفرتسميةإلىالموجهالنقدأهمهامنالسفرعلىنقدية

الأولصموئيلنهايةقبليموتفإنهالرئيسيةالشخصيةأنهمنالرغم

موتوحتىداودبعصريبدأالذىالثانىصموئيلفىوجودلهوليس)25:\(

الأولالسفرنهايةفىداودظهورالسفرينبينالوحيدةوالرابطةداود.

لهاالاسفارهذهأنمنلايمنعوهذا.الثانىالسفرفىتاريخهواستمرار

وحتىكنعانغزومنطويلةتاريخيةروايةفهىالمضمونحيثمنأدبيةوحدة

الأولالملوكوبسفرىقبلهاالقضاةبسفرمرتبطةوهىداود.حكمنهاية

الفترةيعطىواحداتاريخياعملاتمثلالأسمفارهذهوجميعبعدها.والئانى

التثنوىبالتاريخالنقدعلماءيسميهاولذلكالسبىحتىكنعانغزومنالممتدة

التثنيةمنالأعمالهذهواهتمام)36(التوراةفىالتثنيةبسفرربطهامع

الدينيةبالدروسوالخروجهذد.الفترةتاريخبتسجيلا-لثانىالملوكوحتى

هذاوتفلسف.وسقوطهاالمملكةقيامعاصرتأنهاويخاصةمنهاوالتاريخية

العبادةفىوالسقوطبالوصاياوالأخذبالأرضالعهدضوءفىالتاريخ

والإسلوباللغةمستديلاتاختلافالنقديةالسفرينمشاكلومن.الأجنبية

والذى7الثانىصموئيلفىالإسلوبفقرذلكأمثلةوهن.السفرينداخل

والأسلوباللغةقوةمقابلفىأسلوباالقديمالعهدأجزاءأضعففايفريعتبره

.)*(القديمالعهدفىالنثريةالقطعأبلغمنتعتبروالتى02-9صموئيلفى

والثانىالأولالملوكسلرا:رابعا

قسمتهوقدالأصلفىواحداعملاوالثانىالأولالملوكسفرايمثل

إلىيضموأحياناوالثانىالأولالملوكسفرينإلىالسبعينيةالترجمة

الأولابللوكمسمىالأربعةالأسفارهذهوتاخذوالثانىالأولصموئيل

بنىتاريخوالثاشالأولالملوكسلراهـلحتناول.والرابعوالثالثوالثانى

يدعلىالهيكلخرابوحتىالسلامعليهسليمانعصربدايةمنإسرائيل

صعودمنالتاريخالأولالسفرويعالج.يهوذامملكةوسقوطالبابليين
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السفرويعتبرق.م085حوالىإسرائيلملكاحابموت-حتىللحكمسليمان

حيتوالقضاةيشوعولسفرىوالثانىالأولصموئيللسفرىتاريخياامتدادا

سقوطوحتىكنعانغزومنالإسرانيلىالتاريخمجتمعهالأسفارهذهتغطى

قسمينإلىمملكتهوانشقاقسليمانحكمعلىهناالسفرانويركز.المملكة

وتحمل.الجنوبيةويهوذاالشماليةإسرانيلمملكةالمنشقتينالمملكتينوتاريخ

إلىتشيرفهى.دلالاتعدةوالثانىالأولالملوكسفرىفىإسرانيلالتسمية

إسرانيلكلإلىأيضاوتشير.الجنوبيةويهوذاالشماليةإسراثيلمملكة

جماعةإسرائيلبنىإلىتشيروكذلكوسليمانداودحكمفترةفىوبخاصة

القديم.الإسرائيلىالتاريخلكلالتاريخيةالخلفيةتمكلالتىالعهد

كتبالذىالتثنوىالمؤرخإلىوالثاشالأولالملوكسفرىتأ!ليفويعود

عندههذااكتسبوقد.الربهعالمقظوعالعهدكجماعةإسرانيلبنىتاريخ

السياسىالتار5يستخدموهوللمملكتينالسياسىالتاريختفوقأهمية

الأحداثبعضيهملأويستغنىقدالأحيانبعضوفى.الدينىالهدفلخدمة

ذلكعلىومثاليالتثنوىالمؤرخنظروجهةمنالدينيةأهميتهايعدمالمهمة

فىالهيكلعلىذاكلفميريهوذاللملكةشيشقالفرعونغزوبراويةالاهتمام

تاريخياالأهموهوإسرائيلللمملكةالفرعوننفسغزويهملبينماأورشليم

)38(.الأولالحدثمن

النظرلوجهةحماسإلىوالثانىالأولالملوكمنأجزاءعدةوتشير

النقادردفقدولذلك.أخرىأجزاءفىالحماسهذايظهرلابينماالتثنوية

ملوكوحولياتهسليمانحولياتهنهامختلفةمصادرعدةإلىالسفرين

الرواياتأنويبدو.رسميةحولياتوهى.يهوذاملوكوحولياتإسرانيل،

للمملكةواضحةعداوةتبدىولاهستقلةوحدةتكونواليشعبايلياالخاصة

الربإلىالأضحياتإيلياقدمفقدالملوكأسفاربقيةفىيظهركماالشمالية
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التىالعامةالتثنويةالقاعدةمعيتناقضممايهوهبموافقةالكرملجبلعلى

فقط.)93(أورشليمهيكلفىليهوهالأضحياتلقديميكونأنعلىتصر

الذىالأمريوشياالملكبهاقامالتىالإصلاحاتعلىالسفرانويركز

تفوقأهميةأعمالهوتأخذالسفرينفىالشخصياتأهمأحدمنهيجعل

أقوىمنعمرىكانوقدقرقروبمعركةعمرىإسراذيليملكالسفريناهتمام

لاذلكومعيهوذاعلىسيطرتهفرضمنتمكنوقدوأنجحهمإسرائيلملوك

وسريعةقصيرةحكمهفترةمعالجةوتاثىالكافىالاهتمامالسفرانيعطيه

للمؤرخالدينيةالنظرةإلىالإهمالهذاويعود1V(-'1628:الأول)الملوك

.الربمعالمقطوعالعهدجماعةإسراذيلبنىعلىتركزوالتىالتثنوى

لمصرالعبوديةمنجماعتهخلصالربأنمضمونهاالدينيةالنظرةوهذه

للربامتنانهاتظهرأنالجماعةوعلىكنعانأرضووهبهمالبريةفىوقادهم

وبعدسيناء.فىالسلامعليهموسىتلقاهاالتىللشريعةالطاعةخلالمن

عبادةوبينبينهاخلطواأويهوهعبادةالكثيرونهجرفلسطينفىالاستقرار

يهوهأختلافعلىتؤكديوشياإصدحاتأنالتثنوىالمؤرخويرى.كنعانآلهة

فييهوهمعإشراكهاأوالأخرىالآلهةعبادةعدمويجبالألهةمنغيرهعن

منوكلإسرائيلبنىجماعةورخاءبركةسببهىليهوهوالطاعة.العبادة

علىالأمحتلةالسفرانويضربالإلهى.العقاببهيقعيهوهعبادةعلىيخرج

الشروهذا"الربعينىفىالشر"فعلواالذينالشماليةإسرانيلبملوكذلك

وهيكلها.أورشليمبمكانةيعترفواولمالأجنبيةالآلهةبعبادةالسماحهو

منالكبيرالاهتماميهوذاملوكمنويوشياحزقيايتلقىهذاهقابلوفى

طهرفقد.أورشليمهيكلفىالدينىبالاصلاحقامالأنهماالتثنوىافىنرخ

سياسيةأهميةلإصلاحهوكانورموزهالأجنبيةاالعبادةمنالهيكليوشيا

الألهةعنومتميزمختلفكإلهيهوهإبرازتمالدينيةالناحيةفمن.ودينية

ومن.الآلهةهذهبهاتعبدالتىالطريقةبنفسيعبدأنيجبفلاالأخرى
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ضدللاستقلالوإعلانسياسىبتمردأشبهيوشياعملكانالسياسيةناحية

عملإلىإشارةالتثنوىالإصلاحيوشياإصلاحاتعلىويطلق)04(.اشور

ومؤثراتها،الأجنبيةالعبادةمنالهيكلبتخليصالمهتمينالتثنوىاللاهوت

نظرتوقد.التثنويةاللاهوتيةالمدرسةهذهإليينتمونالملوكسفرىوكتاب

غيرهاعنمتميزةمقدسةعهدجماعةأنهاعلىإسرائيلإلىالمدرسةهذه

تمثلإسرائيلببنىالمحيطةوالشعوبسيناء.فىالمعطاهبالشريعةبالتزامها

يجبعهدكجماعةقداستهاعلىإسرائيلتحافظولكىوروحياأخلاقياخطرا

عادتيوشياوإصلاحاتتاليرهاومقاومةالشعوبهذهعنالانفصالعليها

المورخأنالاعتبارفىالأخذويجبالعهد.لربالحقيقىولاذهاإلىبإسرائيل

وهوالتاريخيةاياحداثءوراوالأخلاقىالدينىالدرسعلىيركزهناالتثنوى

فالدمارالمعطاةوللشريعةالمقطوعللعهدالولاءمنظورمنالأحداثهذهيقيم

العملفىوالسلاموالرخاء،بالشريعةوالعملالعهدعلىالحفاظلعدمنتيجة

.)11والشريعةبالعهد

الطاعةوهوالمعيارلهذاوفقاالملوكمنملككلعملعلىيحكموهو

لأنهموالدمارباللعنةعليهمحكمإسرائيلملوكفكلولذلكالتثنويةللشريعة

الشمالفىهياكلوأقامواالأجنبيةالآلهةفعبدواالربعينىفىالشرفعلوا

الحكملنفسخضعوايهوذاملوكبعضأنكما.أورشليمهيكليتبعواولم

علىبالخروجذلكعلىزادمنومنهميزيلوهاولمالمرتفعاتتركوالأنهم

ويهوشافاطواساسليمانهؤلاءومنأجنبيةلآلهةوتبنيهمالتثنويةالشريعة

قامالأنهماالممكنالثناءكلويوشياحزقياونالوعزياوأمصياويوآش

مفهوميظهرهذاكلوفىeالتثنوالتشريعاتوارسواالدينيةبالإصلاحات

وبالمملكتينوأعمالهمبالملوكمرتبطجماعىقومىطابعلهوالعقابللثواب

(4)2.لهماوأحوا
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لتاريخعرضاوالثانىالأولالملوكسفرايعطىالتاريخيةالناحيةومن

العرضهذاويحتوى.الجنوبفىيهوذاومملكةالشمالفىإسرائيلمملكة

وتشمللهم.المعاصرينيهوذاوملوكإسراذيلبملوكقائمةعلىالتاريخى

:الملوكأسماهعلىإسراذيلملوكقاذمة
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3ق852-853.أحاببنأحازيا9-

3ق843-852أحاببندلدام0-1

3ق816-843نمشىبنشافاطبنياهو11-

080ياهوبنيهوأحازا-2 - ANIمق.

مق785-008يهوأحازبنيهوآش13-

قءم744-785يوآشبنالثانىيروبعاما-4

303ق744جربعامبن15-زكريا

ق.م744يابيشبنشلوم16-
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حادىبنمنحيم17-

منحيمبن18-فقحيا

رمليابنفقح91-

أيلهبنهوشع02-

738 - of fق.م

ق.م738-737

ق.م737-732

ق.م732-722

علىفتشتمليهوذاملوكقانمةأها

سليمانينرحبعام-)

رحبعامبنأبيابم2-

أبيامبن3-أسا

A-أسابنيهوشافاط

يهوشافاطبن)يورام(يهورام5-

ي!رامبنأحازبلا1-

أحازيا()أمعثاليا7-

أحازيابن)يوأش(يهواش8-

يوآشبنأمصيا9-

أمصيابنعنريا01-

عزيابنيوثام11-

يوثامبنأحازلأ-2

آحازبنحزميا13-

قسم339-179

ق.م179-159

3ق159-875

875-1Aoقمم

851-ALLقحم

قءم844-843

ق.م843-837

ق.م837-897

897-.VAقءم

..74 - VA3ق

قسم074-735

ق.م072-5!ي

و.م072-296
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مق963-296حزقيابنمنسى14-

ق!م638906-منسىبن15-يوشيا

قمم906يوشيابنيهوأحاز16-

مق895-906يوشيابنيهوياقيم17-

3ق795-958شهور()ئلاثةيهاقيمبني!ياكين18-

مق586-795يوشيابنصدقيا-11

الأولالملوكسفرتناولويهوذاإسراذيلملوكأخبارإلىوبالإضافة

بتار-يختصماالأولالملوكبدايةفىمنهاالمهمةالموضوسكاتبعضوالئانى

بناءعلىالتركيزتموقدلصموذيل.الثانى.امتدادوهو(السلام)عليهسليمان

وزواجهلسليمانالإلهيةوالتحذيراتالوعودويعضوللهيكل،لقصرهسليمان

والبحرية،العسكريةوأعمالهوحكمتهوقوتهللمملكةدىادارته،الفرعونأبنةمن

.والخارجالداخلفىوأعداذهوعلاتاته،مملكتهوثراءوثروتهسبأهملكةوزيارة

وهناكالساهريين.أصلعنوخاتمةا-لممل!انقسامعنمقدمةتردكما

إليشع.وقصةايليامثلالأنبياءعنايقصصبعض
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الفافكلالفصلى

الكبار(1الأواخرالأنبياءأسفار

:إشعياءسئر:أولا:

وقد.الاطلاقعلىوأهمهمالميلادقبلالثامنالقرنأنبياءأخرهوإشعياء

746)4عزياعصرفىالنبوىنشاطهمارس - VA)745-ويوثامقءم(

منوكلهم3(ق72796-)5وحزقياعق726-174)وأحازمم(ق274

إلىالاشارةمنلابدإشعياءنبوةعنالحديثفىنبدأأنوقبل.يهوذاملوك

نقدعلماءأجبرتالتىالنقديةالمشاكلمنكثيراأثارقدإشعياءسفرأن

و)نإشعياء،بإسمتبىمنأكثرهناكأنفىالاعتقادإلىالمقدسالكتاب

كتبها55-04الإصحاحاتبينماأول،إشعياءكتبها93-1الإصحاحات

اختلفتوقد)!(5ثالثإشعياءكتبها66-.56والإصحاحاتثانإشعياء

الثامنالقرنأنبياءمنالأولفإشعياءمنهمواحدلكلأعطيتالتىالتورايخ

أنهأىالبابلىالسبىنهايةفترةإلىالثانىإشعياءينتمىبينماالميلادقبل

بينماهذا.أحيانايسمونكماالسبى،أنبياءأوالسادسالقرنأنبياءمن

العودةأنبياءأومباشرةالسبىنهايةبعدمافترةإلىالثالثإشعياءينتمى

الأنبياءهؤلاءأنبالذكروالجديرالمصادر.بعضتسميهمكماالمنفىمن

كليخصلماتحديددونواحدسفرضمهمإشعياءإ!سميحملونالذينالثلاثة

تحديدالسفرلمادةالمتنوعالنقدمهمةوكانتالسفر.إصحاحاتمنمنهم

قبل.منذكرناهلماوفقاالثلائةالأنبياءهؤلاءهننبىكلتخصالتىالأجزاء

ترتبطأنهاإلامستقلةأقسامثلاثةإلىالسفرانقسامهنالرغموعلى

الألوهيةتنزيهعلىالتاكيدمثلامنهاالرنيسيةالمفاهيمببعضبينهافيما
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فكرةمثلالرئيسيةالأفكاربعضوتكرارللإيمانواحدمفهومعلىوالاتفاق

المكونةالغيبيةالحشريةالأفكاروبعضالفقيروفكرةإسرائيلبقيةأوالصفوة

وحدةعلىالسبعينيةالترجمةأكدتوقدهذا)2(.المسيحانىالخلاصلمفهوم

فىتبدوالتىالوحدةأنالقديمالعهدومفسرىعلماءبعضواعتقدالسفر

حولنشآتمدرسةوجودامكانيةإلىتعودانماالسفروأفكارمفاهيمبعض

مصطلحاتهعلىوالحفاظالفكر،هذاانتشارعلىوعملتإشعياء،فكر

ببعضهاالسفرأقسامربطعمليةفىيظهرالمدرسةهذهمجهودوأن،وألفاظه

وأإشعياءتلاميذأحدقيامإمكانيةالدراسينبعضيقترحبينما)3(.البعض

هذهلتماموددحددونأفكارهونشرالسفربتحريرالمجهولينايانبياءأحد

)4(.مباشرةالسبىنهايةبعدمافترةالعملية

193-:الاصحاحا!ا-

منكثيرام.ق.الثامنالقرنإشعياءعاصرهاالتىالفترةشهدتوقد

الأدنىالشرقتاريخوفىبلالقديمالإسرائيلىالتاريخفىالهامةالأحداث

727)الثالثبدسرتجلاتاعتلىفقد.القديم - 74 o)!وهدأشورعرشق

زافضاالثالثبلاسرلتجلاتالولاءاعلانإلىيهوذاملكآحازسعى

الذينالآشوريينضدآراموملكإسرائيلملكمعتحالففىالانضمام

منوالغربيةالشماليةالأجزاءوعزلالتحالفهذالفضبجيوشهمتقدموا

آشوريدفىالآراميينعاصمةدمشقسقطتكماقم734عامفىفلسطين

إسرائيلملكيوشياتمردومساعدتهمالمصريينمنوبتشجيع.ق.م732عام

الشماليةالعاصمةالسامرةسقطتطويلحصاروبعدآشورضدالشمالية

g,عامسرجونيدعلى V2 Vحزقياحاولالجنوبوفى)5(،الأولالسبىقع

حيثالدوليةالظروفساعدتهوقدالآشورىالغزووجهفيالوقوفآحازبن

وكذلكاس!ملالهاعلىالحصولسبيلفىالأشوريينسلطةمقاومةبابلبدأت

فىالوقوفعلىعملتجديدةقرةبظهورمصرفىالسياسيةالأوضاعتغيرت
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التمردعليجيرانهاوبعضيهوذادولةهذاشجعوقد.الأشورىالتوسعوجه

تمكن107عاموفى.بالفشلمنيتقدالمحاولةهذهأنإلاالآشوريينضد

علىالمصرىالجيشمجبراوسوريافلسطينفىالمتمردينقهرمنسنحريب

ولمالآشورىالحصارتحتأورشليمووضعتيهوذااخضاعوتمالتقهقر

أجبرتهالتىالأحداثبسببسكانهاسبىأوإسقاطهامنسنحريبيتمكن

الاشورىللحكمالمناهضةالجديدةالبابل!ةالقوةلمقاومةأشورإلىالعودةعلى

النهرين.بلادداخل

عكستالذىأشعياءظهروالعسكريةالسياسيةالظروفهذهظلفى

من93-1ا-لاصحاحاتفىوردبماالتاريخيةالخلفيةهذهالمتعددةنبوؤاته

مننفسهإشعياءأبداهومماهامةسياسيةدلالاتلهاإشاراتمنالسفر

منأعطاه!يماالجارية.ألأحداثتجاههواقفمناتخدهوهاسياسىنشاط

..المعاصرةللأوضاعوهعللةدينيةتفسيرات

يسمىالأولالنوع.النبوؤاتمننوعينعلىإشعياءنبوؤاتوتشتمل

المستقبلية.الخلاصنبوؤا.تالثانىالنوععلىويطلقالوللبنبوؤات

الويل:نبورات؟-

الشماليةدىاسرانيلالجنوبية-ي!ذاضدالموجهةالنبوؤاتمنمجموعةهى

ويمكن.المملكتينهاتينوحكامسكانيرتكبهاالتىوالآثامالخطايابسبب

يلى:فيماالخطاياهذهتلخيص

ونكرانه:الربمعصيةلا(

ربيتيتكلمالربلأنالأرضأيتهاواصغىالسمواتأيتها"اسمعى

صاحبه.معلفوالمحمأرقانيهيعرفالثورعلى.فعصواهمأما.ونشاكهمبنين

الثقيلالشعبالخاطذةللامةويل.يفهملاشعبى.يعرففلاإسراذيلأصا
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إسرائيلبقدوساستهانواالربتركوا.مفسدينأولادالشرفاعلىنسلالأثم

وعمورة:بسدوموإسرائيليهوذاإشعياءيشبهوهنا)6(ء"وراإلىارتدوا

شعبياالهناشريعةإلىاصغواسدومياقضاةالربكلام"اسمعوا

الزانيةلصفةاستخدامهفىوعاموسبهوشعإشعياءتالرويظهر)7("عمورة

كانحقاملآنة.زانيةالأمنيةالقريةصارت"كيف:إسرائيلعلىوإطلاقها

مغشوشةوخمركزغلافضتكصارت.فالقاتلونالانوأمافيهايبيتالعدل

)8(.ء"بما

الخلقى:والانحكلالاجتماعىالفساد)ب(

ويتبعالرشوةيحبمنهمواحدكل.اللصوصولغفاءمتمرد!ونرؤساؤك11

"وأنتم:وكذلك)9("اليهمتصللاالأرهلةودعوىلليتيميقضونلاالعطايا.

وتطحنونشعبىتسحمونلكمما.بيوتكمفىالبائسسلب.الكرمأكلتمقد

المرتكبة:والمفاسدالاجتماعيةالمظالمإشعياءويعدد)01("البائسينوجوه

فصرتمموضعيبقلمحتىبحقلحقلاويقرنونببيتبيتايصلونللذين"ويل

السكر،يتبعونصباحايلمبكرينويل...الأرضوسطفىوحدكمتسكنون

والخمروالناروالدفءوايربابالعودوصارالخمرتلهبهمالعتمةفىيلمقخرين

"ويل:وكذلك)11("يرونلايديهوحملينظرونلاالربفعلوإلىولائهم

الجاعلينظلاماوالنورنوراالظلامالجاعلينشراوللخيرخيراللشرللقاذلين

ويلن!واتهم،عندوالفهماءأنفسهمأعينفىللحكماءويل.مراوالحلوحلواالمر

يبررونالذينالمسكر.مزحعلىالقدرةولذىالخمرشربعلىللابطال

وكذلك)12(.منهم!"فينزعونهالصديقينحقوأماالرشوةأجلمنالشرير

لاذلكلأجلمبتلعينومرشدرهمضلينالشعبهذامرشدر"وصار:نقرأ

وفاعلمنافقمنهمواحدكللأنوأراملهيتاماهيرحمولابفتيانهالسيديفرح

علىالإنسانيشفق"لاأيضا:ذلكومن)13(!بالحماقةمتكمفموكلشر

لحمواحدكلياكلونيشبعفلاالشمالعلىويألكلاليمينعلىيلتهمأخيه
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للذين"ويلورؤساله:الشعبلقضاةالاجتماعىنقدهومن)14((1ذراعه

عنالضعفاءليصدواجورايسجلونالذينوللكتبةالبطلأقضيةيقضوش

وينهبواغنيمتهمالأرامللتكونشعبىبالسىحقوبسلبواالحكم

غضبىقضيتلآشور"ويل:بالنفاقكلهاالأمةإشعياءويصف)15("الأيتام

بأنهالشعب"!يصفأرسلهمنافقةأمةعلىسخطى.هىيدهمفىوالعصا

شريعةيسمعواأنيشا!المأولاد)16(كذبةأولادمتمردشعب"لأنهمتمرد:

كلمونامستقيماتلناتنظروالاوللناظرينتروالاللرائينيقولونالذين،الرب

مناعزلواالسبيلعنميلواالطريقعنحيدوامخادعاتانظروابالناعمات

!توكلتم:والاعوجاجبالظلمإشعياءلتهمهم)7!.(.إسرائيل"قدوسأمامنا

والنهب:بالتخريبيتهمهموكذلك)18(،عليهماواستندتموالاعوجاجالظلمعلى

)9؟(.ينهبوكأويمالناهبوأيهاالمخربأيهالك"وني

منالخلقىوالانحلالالاجتماعىالفساد0الوانتلخيصيمكنوبهذا

الفاحشوالغنىالرشوةوانتشارواللصوصيةالتمردفىورؤسائهالشعب

والظلموالقهرالمسكر،شربمنوالاكثاروالمفاسدوالترفاللهووحياة

الفقيروظلمالحقوقوسلب،والنهب،بالباطلوالقضاءوالمحقد،والطمع

،والضلالوالميلوالزيغوالخداعوالكذبوالنفاق،الأيتامونهب،لأرملةوا

لىإوالفسقوالفجورلشرير،واايشرونصرةوالكبرياء،وايغرورهوالتضريب

ذلك.غير

الدينى:بالمضمونلابالمظهروالأخذالدينىاللساد)ب(

يذكرالدينىالفسادمنألوانظهورونكرانهالربمعصيةعنوينتج

التالى:النحوعلىمنهابعضاإشعياء

الدينيةبالمضامينالاهتماموعدمالشكليةالدينيةبالمظاهرالأخذ1-

الأفعالمنمجموعةإلىوالشعالرالطقوستتحولوبهذأ.للعبادةوالأخلاقية
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لىالماذا1بقولهالوضعهذا:ثإشعياءويعبر.المضمونصالخاليةوالأقوال

وبدممسمناتوشحمكباشمحرقاتمناتخمت.الربيقولذبائحكمكثرة

منهذاطلبصأمامىلتظهروايالونحينماأسر.ماوتيوسوخرفانعجول

لى.مكرهةهوالبخور.باطلهبتقذمةتأتونتعودوالادورى.تدوسواأنأيديكم

رؤوس.والاعتكافالاثمأطيقلست.المحفلونداءوالسبتالشهررأس

فحين.حملهامللتثقلاعلىصارت،نفسىبغضتهاوأعيادكمشهوركم

ملآنهأيديكمأسمعلاايصلاةكثرتموإنعنكمعينىأسترأيديكمتبسطون

الشر.فعلعنكفواعينى.أماممنافعالكمشراعزلواتنقوااغتسلوادما.

عنحاموا.لليتيماقضواالمظلومانصفوا.الحقاطلبواالخير.فعلتعلموا

وكلإشعياءبينالواضحالتشابهالسابقالنصهذافىويلاحظ02(أ"الأرملة

الربطخلالمنالصحيحةالعبادةعلىالتماكيدفىوميخاوهوشععاموسمن

الإنسانىوالسلوكالدينيةالشعاذربينالفصلوعدموالأخلاقالدينبين

فعلعلىبحضهالفردسلوكفىتغييرإلىتؤدلمإذالهاقيمةلافالأولى

الشر.ونبذالخير

الدين:أمورواهمالهالفسادهاالدينيةالمؤسساتنقد2-

المؤسساتإهمالإشعياءيذكرهاالتىالدينىالفسادألوانأهممن

ووقوعالدينيةالفوضىإلىأدىالذىالأمرالدينيةلواجباتهاالهامةالدينية

علىالقائمينبعضحالإشعياءويصف.الدينيةالمفاسدشتىفىالناس

الشعبهذامرشدوا!صار:التالىالنحوعلىالإسرائيليةالدينيةالحياة

البطل.اقضيةيقضونللذينلاويل:بالباطليقضونوالقضاة)21("مضلين

الكهانوينقد)22("الحكمعنالضعفاءليصدواجورايسجلونالذينوللكتبة

...بالمسكروتاهوابالخمرضلواأيضا"هولاء:بقولهالمحترفينوالأنبياه

معرفةيعلملمنمكانليس..القضاءفىقلقاالرؤيافىضلاوالنبىالكاهن
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فتصيرالربعنرأيهمليكتموايتعمقونللذين"ويل)23(تعليما"يفهمولمن

)24(."يالتحريفكم...الظلمةفىأعمالهم

السياسى:النقد)د(

بينإشعياءجمعفقد)25(،دولةورجلنبىبنهأحياناإشعياءيوصف

وأحداثهللعصرسياسيةرؤيةوأعطى،السياسىوالعملالنبوىالعمل

.الإرادةهذهظلفىالأحداثلهذهومفسرة،الإلهيةالإرادةإلىهستندة

إسرائيللمستقبلبالنسبةحاسمةسياسيةفترةكانتإشعياءفترةلأنونظرا

فىمباشراتدخلاإشعياءالنبىتدخلفقدالجنوفي،فىويهوذاالشمالية

السياسيةالنصيحةابداءفىفعليةمشاركةوشاركلعصرهالسياسيةالأهور

الملوكهؤلاءلبعضالشديدالسياسىالنقدوتوجيهوىاسرائيل،يهوذالملوك

منالفترةوشهدتلإشعياء.الدينيةالتوجيهاتمعسياساتهمتتفقلمالذين

سمطتفقدالإسراذيلىالتار-فىوهؤثرةعظيمةأحداثا3ق742-107

شهدتكماالسامرةعاصمتهاوخربتقمم72لأفىالشماليةإسرائيل

حقيقةوهوشععاموسمنكلبهتنبأماأصبحوهكذالآشور،يهوذاخضوع

نظرةالتاريخيةالتطوراتهذهإلىإشعياءنظروقدوىاشعياء.ميخاعصرفى

كافيةسياسيةرؤيةلديهتكونتفقدالسياسيةالاهتماهاتصاحبالنبى

رؤيةتخلولم.بشعبهيهوهعدةيوافقبماالأحداثوتعليلالأهورلتوجيه

ايقوىبينالدائرالصراعلطبيعةالسياسىالفهممنالسياسيةإشعياء

القوةالخصوصوعلىعصرهخلالالقديمالأدنىالشرقفىالسيادةصاحبة

مصرعلىالاعتمادعدمبضرورةإشعياءنادىفقد.المصريةوالقوةالآشورية

فقد.الجنوبفىيهوذاعنأوالشماليةإسرائيلعنالآشودالغزودفعفى

يسمحوضعفىتكنولمفيهاالداخليةالصراعاتبسببقوتهامصرفقدت

)26(.الآشورىالغزوقبلسيادتهاتحتكانتالتىالولاياتعنبالدفاعلها

حمقمنيخلولاسياسياأمراهصرعلىالاعتماديعتبرإشعياءنجدولهذا
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علاقتهفىكإلهلقوتهوتحقيريهوهعنبعدأنهعنفضلاسياسىوغباء

علىويستندونللمعونةمصرإلىينزلونللذين"ويل:نقرأوهكذا.بشعبه

ولاجداأقوياءلأنهمالفرسانوعلىكثيرةلأنهاالمركباتعلىويتوكلونالخيل

ولابالشرويالىحكمأيضاوهوالربيطلبونولاإسرائيلقدوسإلىينظرون

وأماالآئم.فاعلىمعونةوعلىالشرفاعلىبيتعلىويقومبكلامهيرجع

المعينفيعثريدهيمدوالربروحلاجسداوخيلهمألهةلاأناسفهمالمصريون

للبنين"ويل:يقولالمعنىنفسوفى)27(.معا"كلاهماويفنيانالمعانويسقط

فمىيسألواولممصرإلى.لينزلوايذهبونالذين..الربيقولالمتمردين

فرعونحصنلكمفيعتبرمصربظلويحتموافرعونحصنإلىليلتجئوا

علىبالاعتمادشعبهإشعياءويطالب)28(.خزيا،!مصربظلوالاحتماءخجلا

خجل!قد:الأجنبيةالقوةعلىالاعتمادفىمعونةولامنفعةلالأنهالرب

والخزى...للخجلبلللمنفعةولاللمعونةليس.ينفعهملاشعبمنالجميع

غيروسيفرجلغيربسيفأشوروشمقط...وعبئاباطلاتعنىمصرفان

الربالسيدقالهكذالأنه)92(."الجزيةتحتهختاروهويكون...إنسان

03(.)"تخلصونوالسكون"بالرجوعإسراذيل.قدوس

ظهوروأهمهالعصرهالسياسيةبالظروفإشعياءتعليمتتالروهكذا

المباشروالفثيرالقديمالأدنىالشرقلبلدانواخضاعهاالآشوريةالقوة

لآشور.الثانيةوخضعتالأولىسقطتحيثويهوذاإسرائيلمملكتىعلى

إسرانيلإلهعظمةإشعياءيعلنالضخمةالسياسيةالأحداثهذهوأمام

إسرائيلوخلاص.والمصريينالاشوريينذلكفىبماالأهملكلالحاكمالملك

الاعتمادوعدمعليهوالاتكالالواحدإلالهإلىالعودةخلالمنفقطيتحقق

الزاذلة.القوىعلى

93-اسفرههنالقسمهذافىالواردةإشعياءأفكارتلخيصويمكن

الإسزاذيليينأخضعتالتىالدنيويةالقوىمقابلفىأنه؟التالىالنحوعلى
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العطيمةالجبارةالإلهيةالقوةتقفالجنوبفىواليهوذيينالشمالفى

للرغبةالمثيرالجبارالقوىالمقدسالواحدالإلهأنه،القوىكلعلىالمسيطرة

1(المقدسالواحد"الإلهعبارةإشعياءويستخدمبه،المؤمنروحفىوالرهبة

عبارةوهى.الأخرىالقوىكلعنالمنزهةالجبارةالإلهيةالقوةعنتعبيرا

بالإلهالإيمانوياخذ.الألوهيةفىالمتضمنالأخلاقىالكمالأيضاتعكس

الارتباطاتكلهجرالإنسانمنيتطلبعملياطابعاالمقدسالواحد

قوى.منتملكهوماالأجنبيةالأممخشيةعدمإلىويدعوالإنسانيةوالتحالفات

)31(.الإيمانهذابدونولابقاءوالخشيةللرهبةالمستحقهووحدهفالإله

البعدأوالجانبعلىمركزاالأخلاقىبالسلوكالخلاصإشعياءويربط

القدوسالإلهويتقدسبالعدلالجنودرب5!يتعالى:يهوهفىاياخلاقى

الإلهاتصافنتائجمننتيجةالعدالةإشعياءيعتبركذلك)22(.بالبر"

إشعياءويربطحق،)33(.إلهالربلأنليرحمكميقوم"ولذلك:بالرحمة

الشعبلهذاوالخلقىالدينىبالواقعلشعبهالمدمرةالسياسيةالأحداث

علىللشعبالإلهىالعقابويأخذ.الواقعلهذاضروريةنتيجةالأولويعتبر

والغزوالداخلىوالانحلالالطبيعيةالكوارثبينهامنشكلمنأكثرخطيذته

)34(غضبهعنالمعبرةيهوهعصاالخارجىالعدوهذاويعتبربل.الخارجى

)35(.وتهذيبهشعبهاظديبشعبهعدويستخدمفالإله

فكرتينخلالهنجماعتهخلاصتحقيقفىايأملعنإشعياءويعبر

تهلكولاستبقىالتىالمؤمنةالطاهرةالباقيةالصفوةفكرةإحداهمادينيتين

منوالناجينإسراثيلبقيةأناليومذلكفى،ويكون:الاثمةاللجماعةمعع

الربعلىيتوكلونبلضاربهمعلىأيضايتوكلونيعويونلايعقوببيت

كاندهانلأنهالقديراللهإلىيعقوببقيةالبقيةترجع.الحقإسرئيلقدوس

بالعدلفانضبفناءقضىقد.منهبقيةترجعالبحركرملإسرانيلياشعبك

فىوواضح)36("الأرضكلفىوقضاهفنايصنعالجنودربالسيدلأن
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والدينية.لسياسيةالعوإملبينوثيقاربطاإشعياءيربطكيفالاقتباسهذا

الجماعةإلهيستخدمهالذىعدوهايدعلىعقابهاتلقىالآثمةفالجماعة

خلالمنخلاصهاعلىالربيحرصالجماعةتفنىلاوحتى.جماعتهلطديب

.الربإلىالعائدةإسرائيلبقية

"الملكفكرةخللالمنإشعياءعنهايعبرالخلاصلتحقيقالثانيةوالوسيلة

يعطيكم"ولكن:للجماعةالجديدةوالحياةالمسيحانيةللامالالمحقق"القادم

يولدلأنهعمانوذيل...اسمهوتدعوابناوتلدتحبلالعذراءهاأيةنفسهالسيد

إلهامشيراعجيبااسمهويدعىكتفهعلىالرياسةوتكونابناونعطىولدلنا

داودكرسىعلىنهايةلاوللسلامرياستهلنموالسلامرذيسأبدياأباقديرا

ويخرجالابد...إلىالآنمنوالبربالحقويعضدهاليثبتهامملكتهوعلى

روحالربروحعليهويحلأصولهمنغصنوينبتيسىجذعمنقضيب

يقضى...الربومخافةالمعرفةروحوالقوةالمشورةروحوالفهمالحكمة

متنيهمنطقةالبرويكون...الأرضلباذسىبالانصافويحكمللمساكينبالعدل

الجدىمعالنمرهـلربضالخروفمعالذذبفيسكنحقويهمنطقةوالأمانة

اليومذلكفىويكون...يسوقهاصغيروصبىمعاوالمسمنوالشبلوالعجل

)37(."مجدامحلهويكونالأممتطلبإياهللشعوبرايةالقائميسىأصلأن

قوىفيهتنتهىجديداعالماإشعياءيرىالأخيرةالخلاصيةالصورةهذهوفى

حيثالكونىللنظامجذرىتغييرويحدثالشامل،السلامويحلالتدمير،

)38(.الرببسيادةالاعترافظلفىالعدالةتسود

55-!ا.تحالاصحاا2-

تتحدثالاصحاحاتهذهلأنمستقلاقسما0455-الاصحاحاتوتمثل

علىالفارسىكورشانتصاراتبينالمحصورةالفترةوعنالسبىنهايةعن

النقدعلماءلاحظأخرىناحيةومنقم.953بابلوسقوط.قءمoElليديا
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دقيقةلاهوتيةمعالجةالتوحيدموضوعتعالج0455-الاصحاحاتأن

العهدفىوجودلهايسبقلمواضحةدينيةمصطلحاتوباستخدامومفصلة

عنهاالثانىإشعياءفىالخلاصيةالأفكارأختلافإلىبالاضافةهذا.القديم

الأممإلىالنظرةفىواضحااختلافاهناكأنكما.النبىإشعياءعند

إلىوبالاضافة.وهدايتهاتحولهاامكانيةالثانىإشعياءيرىالتىالأجنبية

الاثنين.بينواضحةأسلوبيةاختلافاتفهناكوذاكهذا

الثلاثةالأقسامبينمشتركةأهورفهناكالاختلافاتهذهمنالرغموعلى

خشيةفكرةفىواشتراكهاإسراذيل"،قدوس5التعبيراستخداممنهاللسفر

التجربةميزتالتىالعناصرمنذلكغيرإلىتجاههوالتواضعوتقواهالله

إشعياءسفرإلىينظراليهودىالتراثجعلتوالتىإشعياء،النبىعندالدينية

والأدبيةالتاريخيةالمشاكلالنظر.*.عنبصرفواحدلكاتبواحدعملأنهعلى

.النظرةهذهعنالناجمة

خأتمةوعلى11-04:11مقدمةعلى55-4.الاصحاحاتوتشتمل.

04الاصحاحاتوتهتمالتار-.فىوعملهاللهقدرهتمجدان55:01-13

بعودة55-94الاصحاحاتتهتمبينمابابلفىالإسراذيلىبالسبى48-

ذاتوحدةخمسينهنيقربمأعزلإليالنقدعلماءتوصلوقد.صهيون

وويلاتمتنوعةنبوؤاتمنهاالاصحاحاتهذهداخلمتنوعةأدبيةأجناس

هذهفىوتتكرروترانيمتاريخيةلىاشاراتورؤىومحاوراتورسائلوتحذيرات

تاريخفىالهامةالأحداثبعضتكرارمثلمتشابهةموضوعاتالاصحاحات

الأمموهدايةلإسراذيل،المسكونىوالدورفلسطينإلىوالعودةإسراذيل،

التار-.علىهسيطرخالقواحدكالهويهوهوتحولها

فىهاهةفتراتئلاثتبرزالتاريخيةالثاشإشعياءرؤيةخكلوهن

الفترةفموالغزو،الخروجوفترة،الإبراهيميةالفترة:الإسرائيلىالتاريخ

شخضياتخلالمنالإسرائيلىالتراثعلىالثاشإشعياءويركز..الداوودية
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بفكرةالثانىإشعياءإهتمامأيضاالواضحومنوداود.وموسىابراهيم

العهدفىنوعهامنفريدةقويةمباشرةلغةفىصياغتهاأعادالتىالتوحيد

وطبيعتهاالألوهيةعنالحديثفىالتاليةالعباراتتصادفناحيثالقديم

فبمن18(.:)04به"تعادلونشبهوأىاللهتشبهون"فبمنوصفاتها:

يكللاالأرضأطرافخالقالربالدهر"إله25(:04)فأساويه"تشبهوننى

الرب"أنا6(:4)4غيرى،إلهولاالأخروأناالأول"أنا28(:.1)"يعياولا

الرب"أنا24()44:+الأرضباسطوحدىالسمواتناشرشئكلصانع

صانعالظلمةوخالقالنور"مصور(ه:)45سواى"إلهلاآخر.وليس

وتملئلوننىوتسووننىتشبهوننى"بمن7(:)45الشر"وخالقالسلام

خلقهعنالخالقالإلهتنزيهإلىتشيرالفقراتهذهكل(.ه:LA)لنتشابه"

جديدةأفكارشكبلاوهىخلقهمنشئبأىوتمئيلهومساواتهتشبيههومنع

-)93(.القديمالعهدلغةعى

المخلصة.ومدرتهالخالقهالربقدرةبينأيضاالثانىإشعياءويربط

ببعضهمامرتبطانوهماالربأعمالأهمهنإسرائيلوخلاصالعالمفخلق

إشعياءرؤيةعلىتطغىعالميةنزعةهناكأنأيضاويلاحظ)04(.البعض

كلإلىيمتدوخلاصنه(ه)54:الأرضكلإلهفالإلهالإلوهيةفىالثانى

(6:)94ا،الأرضأقصىإلىخلاصىلتكونللاممنوراجعلتك"فقدالأرض

أدتالعالميةالنزعةهذهله.والسجودعبادتهإلىالأممكلوستتحول

يعلموا"لكى:إليهوالدعوةالواحدبالإلهالتبشيرعنالحديثإلىبالضرورة

مصورآخر.وليسالربأنا.غيرىليسأنمغربهاومنالشمسمشرقمن

)45:هذه"كلصانعالربأناالشروخالقالسلامصانعالظلمةوخالقالنور

العالم:هدايةفىالثانىإشعياءلدىالرغبةتتضحآخرموضعوفى7(.5-

إلىالتفتواسواى.ليس.ومخلصبارإله.غيرىأخرإلهولاالربأنا"أليس

كلتجثولىأنهآخر..وليساللهأنالأنىالأرضأقاصىجميعياواخلصوا
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للهبالعبادةالعهديتخذوهكذا23(.-21)45:"إنسانكليحلفركبة

ليسوالخلاص،فقطإسراثيلإلهليسفالإلهعالميةوجهةالخلاصوتحقيق

الواحدبالإلهالأمممعرفةيجعلالثانىإشعياءكانوان.وحدهالإسرائيل

أنهاعلىالثانىإشعياءفىتحديدهاتمالتىإسرائيلخلالمنوبالخلاص

وأ(13:)94""بائسوهأو"الرب"فقراهأنهاأو3(:)46،إسرائيل"بقية

:104o:)44"الرب"عبيدأو7(:5%)قلوبهمفىالشريعةحفظواالذين

3)لهاالدينىبالمعنى"إسرائيل"نسلعبارةباستخدامواحيانا(.17 :.)LL

كأداةالوثنيينللملوكاستخدامهخلالمنللربالخلاصيةالقدرةوتتضح

أملوتحقيقإسرائيلءأعداعلىالإلهىالعقابتوقيعخلالهامنيتمإلهية

عليهيطلقالذىكورشالفارسىالملكخلالمنهذاللهسبيين..!يتحققالعودة

مدفعلى28(.:)44،الراعى5أ!27(:)5-4"المسعح"لدبالثانىأشعماء

VA)الهيكلومممميسأورشليمءبناواعادةبابلسقوطسيتمكورش AL.)

الترابعلىواجلسىانزلى5:وسقوطهابابلبهزيمةالثانىإشعياءويتنبأ

...الكلدانيينابنةياكرسىبلاالأرضعلىاجلسىبابلابنةالعذراءأيتها

تدعينتعودينلالأنكالكلدانيينابنةيأالظلامفىوادخلىصامتهأجلسى

5(.-1:)48المما&هسيدة

جديدخروجشكلفىأورشليمإلىالمسبيينعودةالثاتىإشعياءويصور

(02)48:"الكلدانيينأرضمناهربوابابلمنسجوا"ا:الربقيادةتحت

مصرمنللخروجتكرارأنهعلىبابلهنالخروجإلىالثانىإشعياءوينظر

البسىاستيقظى"استيقظى:الماضىفىوقدرتهالرببقوةالمنسبيينويذكر

...القديمةالأدوارفىكماالقدمأيامقىكمااستيقظى.الربيانراعقوة

طريقاالبحرأعماقالجاعلةالعظيمالغمرمياهابحرالمنشتةهىأنتألست

9:)51...+بالترنيمصهيونإلىويامونيرجعونالربومفديوالمفديين.لعبور

خطيذةعنالإلهىالعفوعلامةبابلمنالرجوعالثانىإشعياء!يعتبر11(.-

http://kotob.has.it



جانبإلىالأخرىالأ!ميضمعالمىخلاصلعصرفاتحةهوبل،الشعب

)41(.ئيلسراإ

الخلاصبفكرةعلاقةولهاالثاشإشعياءفىتتكررالتىالعباراتومن

:9542:91،43:01،44-41:8فىالواردة"الرب"عبدعبارةعنده

02ا- : EA ، Yقومىطابعذاتالأولىمزدرجةوظيفةالربلعبدأنويبدو

الذىعبدىذا"هو:التالىالاقتباسمنيبدوكماعالمىطابعذاتوالثانية

للاممالحقفيخرجعليهروحىوضعت.نفسىبهسرتالذىمختارىاعضده

...شريعتهالجزائروتنتظرالأرضفىالحقيضعحتىينكسرولايكللا...

ونوراللشعبعهداوأجعلكوأحفظكبيدكفأمسكبالبردعوتكقدالربأنا

"عبدوظيفةأنالأخرىالفقراتبعضمع"ويتضح7(-1:)42".للامم

الذى"وعبدى:بالإلهالناسوتعريفالحقيقىبالدينوالوعظالتعليم"الرب

وبعدىإلهيصورلمقبلىهوأناأنىوتفهموابىوتؤمنواتعرفوالكىاخترته

4-01:)43...+مخلصغيرىوليسالربأناأنا.يكونلا : (05 1) T-

للاممنوراجعلتك"فقد:الأمملكلالخلاصالربعبدبواسطةويتحقق(ه

ومتعرضالقوماثميتحملوهو6(:)94"الأرضأقصىإلىخلاصىلتكون

هذهكلمنويتضح12(.-4:)53الشقاءوالمعاناةوالوانللاضطهاد

التوحيدهىالرببعبدمرتبطةوردتالتىالموضوعاتأنالاقتباسات

الأمم.وهدايةالواحد،بالإلهوالتبشير

الفقراتخضعتفقد"الرب،عبدلشخصيةالمحيطللغموضونظرا

فكرةرفضأهمهامنالنقدوجوهمنلعديدالثانىإشعياءفىبهالخاصة

بعبدالخاصةللاجزاءثانمؤلفعنوالحديثالثانىلإشعياءالواحدالمؤلف

منالنقادبينومن.الثانىإشعياءبقيةعن7الأسلوبفىتختلفللانهاالرب

إلىالاشارةمنها"الرب"عبدعبارةإليهتشيرشخصمنأكثروجوداعتبر

فلهاروزنمدرسةفنجد.المخلصالمسيحإفىالاشارةومنها)42(إسرائيل
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وأمثاليةبإسران!لأوالتاريخىالواقعفىبإسرانيل"الرب"عبدتعرف

"عبدشخصيةالمفسرينبعضفسرأخرىناحيةومن.المنفىفىبإسراليل

معاصرشخصأوإرمياأوموسىمثلالتار-فىحقيقىبشخص"الرب

باحدىأخرونفسرهوقد)43(.نفسهالثانىإشعياءأو،الثانىلإشعياء

لمابابلبملكأويوشياأوالمنفىالملكيهوياكينمثلالتاريخيةالشخصيات

المفسرينبعضومال.الربعبدتخصملكيةصفاتمنالفقراتبعضحملته

عليهالمسيحشخصإلىاشارةمسيحيافهما"الرب"عبدفهمإلىالمسيحيين

مثل:مسيحيةترجمةترجمتالتىالعباراتبعضعلىواعتمادا)44(السلام

فىوشفعكثيرينخطينةحمل"وهو)45(،اثم"ذبيحةنفسه!جعل

كلنا...آئامنالأجلمسحوقمعاصينالأجلمجروح"وهو)46(،"المذنبين

)47(."جميعناأثمعليهوضعوالربطريقهإليواحدكلهلنا.ضللناكغنم

38لوقافىلردبماالسابقةالاقتباساتهذه)قارن : 'KYوقد92.:1يوحنا

المسيحيةالدلالاتهذهمنيحملهبماوالخمسينالثالثالاصحاحاعتبر

الاصحاحلفذايعطونالذينالمسيحيينالمفسرينبعضعندخامساانجيلا

وطبيعتها.وبرسالتهالسلامعليهعيسىبأعماليتبنأعندهملأنهخاصةأهمية

66-56تلاصحاحاا3-

66(-أ56الاصحاحاتإسنادإلىالقديمالعهدنقدعلماءبعضاضطر

اتاصحاحاوبينبينهاالاختلافاتبعضلوجودوذلكثالثإشعياءإلى

هناك،مميزةوألفاظأساليباستخدامإلىفبالإضافةوالثانىالأولإشعياء

المختلفةوالموضوعاتالثالثإشعياءعنهيتحدثالذىالمختلفالعالمأيضا

هذهوأول.والثانىالأولإشعياءفىالساندةالموضوعاتبعضوغياب

ليستالثالثإشعياءإصحاحاتعنهتتحدثالذىالمجتمعأنالمخالفات

.توجدولا)48(.المنفىأوالسبىمجتمعليسفهوالئانى،إشعياءمجتمع
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فىالحالهوكماالصحراءعبرجديدةمسيرةأوجديدخروجإلىإشارات

المعبد،وطقوسالمعبدعلىشديداتركيزانجدذلكهنوبدلا.الثانىإشعياء

صهيونأنيلاحظبل.الثانىإشعياءفىمفصلذكرلهايردلمأموروهى

سوىالمعبديردولممعبد.بلاكانتالثانىإشعياءعنهاتحدثالتىالجديدة

عنصرايمثللمالمعبدفاسترداد28(-)44الثانىإشعياءفىواحدةمرة

منأنهفريدماند،نويعتقدوصهيونإسرائيلاستردادصورةفىأساسيا

)94(.الثانىإشعياءتصوركماوالعبادةالمعبدبدونمجتمعتصورالصعب

أكلاعلىتشمللااعتقادهحسبالجديدةوصهيونالثانىإشعياءمجتمعولكن

بالمعبد.المرتبطةالمعهودةالموسساتمن

مختلفاتاريخاالقديمالعهدنقدعلماءأعطىفقدالاختلافاتلهذهونظرا

حوالىدومحددهفقد.التاريخهذاحولالاختلافاتبعضمعالثالثلإشعياء

فىالفقراتفبعض.!مق537عنهتأخراماكنزىاعتبرهبينماق.م.045

هناكالأقلعلىأو.بنائهإعادةتمقدكانأورشليممعبدأنإلىتشيررأيه

ماكنزىاقترحولهذا(.(`1،6،:706:13،11،:)56بنالهبتمامتوقع

فىاشاراتإلىاستناداالثالثلإشعياءكتاريخ.قم445-537بينالفترة

فيماخاصةالي!دىالمجتمعوضعحولالثالثإشعياءهعتتفقونحمياعزرا

فىالمجتمعطبيعةحولالملحوظةالثناذيهوأنوالروحىالمادىبفقرهيتعلق

ومهددللمجتمعمقسمأوصراعرئيسىخلافوجودإلىتشيرالثالثإشعياء

نأماكينزىفيؤكدوالأولبالثانىالثالثإشعياءعلاقةعنأها)05(.لوحدته

القرنبإشعياءوروحافكراترتبطنبويةأقوالعدةهنيتكونالثالثإشعياء

إشعياء.تلاميذمنوغيرهالثانىإشعياءعليهاحافظالتىالروحوهىالثاهن،

أكئرنظرةالجوييمأوالأجانبإلىالئالثإشعياءنظرةأنأيضاويلاحظ

لهاسيسهعالأجنبيةفالشعوب.الثانى%شعياءنظرةمنواتساعاتسامحا
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بالرباقترنالذىالغريبإبنيتكلم"فلا:إسرائيلجماعةإلىبالانضمام

لأنهيابسةشجرةأناهاالخصىيقلولاشعبهمنالربأفرزنىافرازاقائلا

يسرنىماويختارونسبوتىيحفظونالذينللخصيانالربقالهكذا

منأفضلواسمانصباأسوارىوفىبيتىفىأعطيهمأنىبعهدىويتمكسون

يقترنونالذينالغريبوأبناء.ينقطعلاأبدياأسماأعطيهموالبناتالبنين

السبتيحفظونالذينكلعبيدالهليكونواالربإسموليحبواليخدموهبالرب

بيتفىوأفرحهمقدسىجبلإلىبهمأتىبعهدىويتمسكونينجسوهلذلا

الصلاةبيتبيتىلأنمذبحىعلىمقبولةوذبامحهممحرقاتهموتكونصلاتى

كتاببينمنكاتبيوجدلاماكنزى،يقولوكما)51(،الشعوبلكليدعى

والأجانبالإسرائيليينبينالفروقزوالعنصريحاتعبيراعبرالقديمالعهد

فىتعبدوهىالأجنبيةاذشعوبتصورالذىالثالثإشعياءكاتبعبركما

تقدمالرببيتفىالربجماعةإلىوتنضمولاويين،ككهنةوتخدمصهيون

)52(.الإسراذيليينمعجنبإلىجنباوذبائحهاقرابينها

الثانىإشعياءبينالمشتركةالموضوعاتمنالخلاصموضوعويعتبر

.للخلاصماديةصورةاعطاءفىالثالثإشعياءيتفوقولكن.والثالث

يهوذالحطامواستردادالطعامفىوفرةأووثروةوشفاءنورعندهفالخلاص

حياةوسرورسلاموحياةورخاءخصوبةأرضفىإسراذيللاستيطانوعودة

لعنايةونتيجةمفاج!ةطريقةالخلاصبهايتمالتىوالطريقة.بالوفرةمليئة

منالشعبعلىستحلالتىالثروةعلىالثالثإشعياءويركز.بشعبهيهوه

واستردادوالسروروالسعادةوالأهانالسلامهوالخلاص.الأخرىالشعوب

)52(.ليهوهعروسأوكخطيبةإسراذيل

عليهاويركزالثانىإشعياءفىتوجدلاالتىالخلاصفكرةعناصرومن

ولكنهبالخلاصوعدفهناك.المعطلأوالمؤجلالخلاصعنصرالثالثإشعياء

بالعلاقاتتهتمولمالطقوسربممارسةاكتفتالربجماعةلأنمؤجلعهد
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الجماعةهذهفشلبسببمؤجلوالخلاص.الجماعةداخلالطيبةالإنسانية

تمتصرلمالربيدأن"هاالخطايافىوانغمستأخلاقيانفسهاتجديدفى

بينكمفاصلةصارتآثامكمبل،تسمعأىعنأذنهتثقلولمتخلصأنعن

يؤكدوهنا)54("يسمعلاحتىعنكموجههسترتوخطاياكمإلهكموبين

!لأن:المؤجلالخلاصلتحقيقكضرورةاياخلاقىالكمالعلىالئالثإشعياء

ولسانكمبالكذبتكلمتشفاهكم.بالآثموأصابعكمبالدمتنجستقدأيديكم

علىيتكلمونبالحقيحاكممنوليسبالعدليدعومنليس.بالشريلج

أرجلهم.أيديهمفىالظلموفعلأثمأعمالأعمالهم..بالكذبويتكلمونالباطل

فى.آثمأفكارأفكارهمالزكى.الدمسفكإلىوتسرعتجرىالشرإلى

عدلمسابكهمفىوليسيعرفوهلمالسلامطريق.وسحقآغتصابطريقهم

أجلمن..سحايعرفلافيهايسيرمنكلمعوجةسبلالأنفسهمجعلوا

عدلاننتظر...ظلافاذانوراننظر.العدليدركناولمعناالحقابتعدذلك

تشهدوخطاياناأمامككثرتمعاصينالأنعنافيبتعدخلاصاهو.وليس

)55(.،بعيدايقفوالعدلالوراءإلىالحقارتدوقد...علينا

دينونةحكمخلالومنفجأةإلايتحققلنالثالثإشعياءعندوالخلاص

وقعكماوحكمهالربقضاءبهمسيقعوهؤلاء.للخلاصالمعطلينهؤلاءضد

كلعلىعاماالحكميكونولنالسبى.فىإسرائيلكلوعلىالأممعلى

هموهؤلاءالخلاصأمامالعراقيليضعونالذينبهؤلاءسيقعبلالشعب

علىالقضاءمنلابديتحققولكىالزاذفةإسراذيليمثلونالذينالأغنياء

السيد"روح:الحقيقيةإسرائيلعلىوالابقاءالزائفةلإسرائيلالمملالينهؤلاء

القلبمنكسرىلأعصبأرسلنىالمساكينلأبشرمسحنىالربلأنعلىالرب

وبيومللربمقبولةبسنةلأنادىبالإطلاقوللمأسورين.بالعتقللمسبيينلأنادى

)56(.النالحين"كللأعزىلإلهناانتقام
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خالقأنذاها"لأنىجديد:خلقشكلفىالخلاصالثالثإشعياءويتصور

)57(بال"علىتخطرولاالأولىتذكرفلاجديدةوأرضاجديدةسموات

يبعثالخلاصلتحقيقكضرورةالأخلاقىالكمالعلىالفكيدأنويلاحظ

)58(الجماعيةالمسذوليةمقابلفىالأعمالعنالفرديةالمسذوليةموضوع

العملويكسب،المستقلالإنسانىللسوككبيرةأهميةيعطىالثالثفإشعياء

المسئوليةالجماعيةالمسئوليةاحتوتحينسابقااهمالهاتمقيمةالإنسانى

علىأيضاالثالثإشعياءويركز.ومعناهقيمتهالفردىالسلوكوأفقدتايفرديه

وقوعمنتمنعالإلهيةالإرادةطاعةه(.)9للتدينكجوهرالطاعةمفهوم

إلىحاجةفىليسوالربالمعصيةعنالناتجأالخطاياتسببهاالتىالكوارث

كرسى"المبمموات:معطيةقلوبفىيتمكلبيتإلىحاجةفىولكنمعبد

هذهوكل.راحتىمكابئوأينلىقبنوقالذىالبيتاينقدمى.موطنوالأرض

المسكينإلىأنظرهذاوإلىالربيقولهذهكلفكانتيدىصنعتها

)06(.كلامى"منوالمرتعدالروحوالمنسحق

إرهياسقر:هانيا

..:إرهيالنبوةوالدينيةالتاهـلغيةالخلليةلأ-

وقدقسم(V-64)687منسىحكمنهايةفى3ق5Itحوالىامياولد

الوقتذلكفىيهوذامملكةوكانت)61(.قم627عامالنبوىنشاطهبدأ

فىالسياسيةالأحداثأرميانسفرويعكس.الآشوريةللامبراطوريةخاضعة

يتعلقفيماسواءالأسفارمنغيرهفىنجدهلاتاموضوحفىعصره

المحليةبالأمورالمتعلقةتلكأوعصرهفىالدوليةبالسياسةالمرتبطةبالأحداث

خاصة.يموذاوبمملكةعامةإسراذيلببنىالمرتبطة

السيادةعلىالصراعفىلولياتمثلتالتىالتاريخيةالأزماتتوالتفقد

والقوةالآشورييندىممثلةالنهرينبينمادوةبينالقديمالأدنىالشرقفى
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هاتينبينالواقعةالشعوبعلىالصراعهذاانعكسوقد.القديمةالمصرية

والمصريينللاشوريينالتبعيةبمنيهوذامملكةتاريخففرجح.القوتين

حدثالنهايةوفى.القصيرةالاستقلالفتراتبعضإلىبالإضافةوالبابليين

خرابعاصرفقد.سفرهفىعنهوعبرإرمياعاشهالذىالنهانىالسموط

بطبيعةوهناكق!.58Vالبابلىالسبىفترةوبدايةالبابليينيدعلىأورشليم

الأولالملوكسفرامنهاالمرحلةتاريخمنفتراتتتناولأخرىمصادرالحال

المرحلةهذهعاصرواأنبياءهناكأنكما.والثانىالأولالأياموأخباروالثانى

وحبقوقوناحومصفنياومنهممختلفةصورفىأسفارهمفىعنهاوعبروا

هذهأحداثعنالتعبيرفىإرمياقوةإلىلايصلونجميعاولكنهم.وحزقيال

للمعرفهأساسيامصدراجعلهمماالقديمالإسراذيلىالتاريخمنالفترة

بها.الخاصةالتاريخية

الآشوريةالامبراطوريةبلغتقمم(642-)687منسىعصروخلال

3(ق966-)681اسرحدونيدعلىمصربغزوالتوسعمنمداهاأقصى

627)وأشوربانبال -.)W1المصريةالعاصمةسقطت3.ق663عامففى

مقدورفىيكنلمالحالوبطبيعة.السياسىاستقلالهامصروفقدتطيبة

تابعةولايةمملكتهفاعلنالزاحفةالاشوريةالقوةوجهفىالوقوفيهوذامملكة

،لبلادهالاشورىالغزوعنينتجأنيمكنالذىالتدميريتجنبحتىللأشوريين

بالهةالاعتراففىالتاريخىالحدثلهذاالدينىالتماثيرتلخيصويمكن

كلمنسىألغىكما)62(الهيكلحدودداخللهامذابحوإقامةالآشوريين

المحليةالمعبوداتفاستعيدتحزقياأبوهبهانادىالتىالدينيةالإصلاحات

ومن،الخصوبةطقوس)نذلكمنوا!ثرالوثنيةوالطقوسالعاداتوانتشرت

وبالاضافة.نفسهالهيكلداخلباداذهاسمحقدهالمقدسءالبغاطقسبينها

أهمهاومنآشورفىالمنتشرةوالطقوسالأجنبيةالعاداتانتشرتهذاإلى

أورشليم.فىأحيانامورستوالتىبالبشرالتضحيةعادة
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والانحلالالتدهورسببتلآشورالسياسيةالتبعيةأنيتضحهذامن

اختلطتحيثمباشراتهديداالإسرائيليةالديانةهددوالذىيهوذافىالدينى

الإلهطقوسمعجنبإلىجنباالوثنيةالطقوسممارسةوتمتباليهويةالوثنية

اقتربتوبهذا،الطقوسلهذهالممارسينجانبمنبالردةالشعوردونيهوه

الآلهةلمجتمعرئيسايهوهأنفىاعتقدحيثالتعددعقيدةهنكثيرااليهودية

السماوىيهوهمجتمعفىأعضاءإلاهىماالفلكيةالأجساموأن)البانثيون(

الفلكيةالآلهةطقوسإدخالكانوقد.الملائكيةللكاذناتتقريبامساويةوانما

.العبادةتستحقآلهةأنهاعلىالملاذكيةالكاذناتهذهإلىالنظرعلىمشجعا

أذنعجبلاعنه.المنبثقوالتشريعيهوهعهدفكرةهجرالتاليةالنتيجةوكانت

فىتسببقدفهوتاريخها.كلفىليهوذاملكأسوأمنسىالمصادرتعتبرأن

وانتشارالدينىالانحلالفىتسببكمالبلادهالسياسىالاستقلالضياع

.03.قومهدىالوث!ية

الضعفبوادرظ!رإلىللآشوريينا-لكبيرالتوسعأدىأخرىناحيةومن

وسقوطها.انحلالهاإلىبعدفيماأدىوالذىالأشوريةالامبراطوريةبناءفى

إخضاعمهمةوجعلالامبراطوريةأرهاقإلىأدتالمتواصلةفالحروب

لأعداءالداخلىالتهديدأنكمامستحيلا.أمرالهاالتابعةالشعوب

الهندوآريهالشعوبثارتفقدتصدعهاإلىأنتهىماسرعانالامبراطورية

،إيرانغربفىالميديونخاصةللإمبراطوريةوالشرقيةالشماليةالمحدردعلى

إيرانمنالغربىالشمالإلى،الآشوريةالحدودشمالوالسيميريون

أيضاومصر)63(.الصغرىآسياشرقىمنكثيرةأجزاهفىوالسيثيون

الجزيةدفععنتوقفتفقدوشمرهسهولةفىالاشورىالغونمنتخلصت

منبانبالأشوريتمكنأندونالأشوريةالامبرطوريةعلىوانشقتالسارية

بابلسببتهالذىالداخلىالتصدعإلىبالاضافةكلههذا.لمنعهاشئفعل

الهضبةشعوبوبعضالشرقإلىعيلاممملكةوبمساعدةآشورضدبثورتها
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أيضاهناككانثمالداخى.فىالكلدانيينالسكانتاييدجانبإلىالإيرانية

الآشوريينانشغالاستغلواالذينالسوريةالصحراءفىالعربيةالقبائلخطر

فلسطينمنالشرقإلىالواقعةالأراضىمنوغيرهاوهوابإدومبغزوفقاموا

الامبراطوريةضدالثائرينكلإخضاعمنأشوربانبالتمكنوقد.وسوريا

يورهاجديدمنلتلعبقواهاتستردبدأتالتىمصرعدافيماالاشورية

الغربية.آسياشنونفىالمستمرالتدخلفىالمعهودالتاريخى

وفى.الاشوريةللإمبراطوريةالنهايةببدايةإعلاناأشوربانبالموتكان

62)موتهعام V)الأحداثهذهوسطلإرمياالنبوىالنشاطيبدأقسم

السياسيةالوظيفيةبدررهاحددتوالتىالذكرالسابقةالدينيةالسياسية

3(ق064-)642أمونابنهوخلفهمنسىماتيهوذاوفىلإرميا.الدينية

سياسيةلدوافعربمابمقتلهالأمرفانتهىأبيهسياسةعلىاستمروالذى

وبدأتأشوربانبالماتعصرهوفى.سنواتثمانوعمرهيوشياأبنهويعين

البابليةالامبراطوريةبقيامانتهىالذىالانحلالطورفىتدخلالامبراطورية

بالآشوريينأوقعالذى3(ق506-)626نبوبولسرأسسهاالتىالحديئة

626.عامفىالامبراطوريةعرشأثرهاعلىتولىبابلخارجمنكرةهزيمة

بابل.إلىالعاصمةونقلقم.

السياسىاستقلالهاعلىيهوذاحصولإلىأدتالجديدةالأوضاعهذه

فىيدهوأطلقالآشوريةالآلهةعبادةيوشياأبطلفقد.الدينيةوحريتها

لهذاكبداية.مق622عامالمصادرحددتوقد.الدينيةاياوضاعاصلاح

قاموقد.السياسيةأعمالهعلىوغطىيوشيا،بهاشتهرالذىالدينىالاصلاع

منهنسخةعلىالعثورتمالذىالشريعةكتابمنأساسعلىالاصلاحهذا

الهيكلاصلاحبدايةإلىالوقتنفسفىيشيروالذىترميمهأثناءالهيكلفى

جنبإلىجنباالسياسىالاستقلالساروهكذاالأجنبيةالعبادةهنوتطهيره

تمكنأنبعدالشمالفىإسرائيلإلىآئارهوصلتالذىالدينىالاصلاحمع
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كلإلىالدينىالتطهيروحركةالاصلاحوامتد.عليهاسيادتهفرضمنيوشيا

يكتفولم.الشماليةالمملكةبلدانمنوغيرهاوبيت!يلوالجليلالسامرةمن

أورشليمفىالعبادةتركيزعلىأيضاعملولكنهوالتطهيربالاصلاحيوشيا

العلماءويعتبر.عصرهفىليهوهالمحليةالعبادةمراكزمعظمغلقطريقعن

السفرلأنهالتثنيةسفرأشكالمنشكلااكتشافهتمالذىالشريعةكتاب

أشكالها.كلفىالوثنيةودحضالعبادةبمركزيةنادىالذى

الاستقلالفقدانبعدجذرياتغيرايهوذاأوضاعتتغير3ق906عامفى

وتنتهىيوشيايموتالعامهذاففى.عليهالحصولتمالذىوالدينىالسياسى

البابليينبينالسيادةعلىالصراعضحيةبوقوعهايهوذااستقلالفترة

يوشيابنيهوآحازويعين)64(.الآشوريةالامبراطوريةسقوطبعدوالمصريين

غزواتبفضلالمصريةالسيادةتحتوسوريافلسطينوتقعهيهوذاعلىملكا

علىيهوآحازمنبدلايهوياكيمعينالذىقمم(oaf-061)الثانىنخو

أيضامعهاوتبدأ.يهوذاعلىالمصريةالسيادةمنفترةلتبدأيهوذاملك

فظهرتيوشيااصدحاتعلىسلبياتاليراأثرتالدينىالانحلكلمنفترة

فلسطينلمنطقة506عامفىالبابلىالغزوومع.أخرىمرةالوثنيةالعبادة

يهوياقيميعلننصرنبوخذيدعلىالمصريةالجيوشفيهاهزمتوالتى

عاموفى.النهرينبينمنسيادةإلىجديدمنيهوذاوتعودللبابليينتبعيته

البابليينضدتمردهيهولحاكيميعلنللبابليينمصريةهزيمةأثروعلىق!م106

يهوياكيمويموت،وملكهايهوذالتأديبقمم895عامجيوشهمأرسلواالذين

شهورخلالللبابليينأورشليموتستسلميهوياكين،ابنهويعينالعامنفسفى

والملكةالملكرأسهاعلىالشعبمنلمجموعاتبابلإلىالسبىويتمتعيينهمن

نأمنالرغمعلىقم587إلى795منيهوذاعلىملكاصدقياتعيينهـشم

المسبىالملكليهرياكننائباأووكيلااعتبرتهوالعبريةالبابليةالمصادربعض

حدوثإلىتؤدىالبابلىالضعفمنبوادرتظهرالمرحلة.هذهوفى.بابلفى
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المسبيينبعضهذاويشجعالخاضعةالشعوببعضجانبمنخفيفتمرد

ويؤكد.البابليةالسيادةتح!البقاءإلييدعوإرمياأنإ!)65(التمردعلى

لاعلانشخصياذهابهأوبابلإليالرسلبإرسالعملياالرغبةهذهصدقيا

لصالحهمالأوضاعلقأمينالبابليونيتحركذلكومعنصر.نبوخذأمامطاعته

حدتهتخففلمشديداحصاراممق958عامفىأورشليمجيوشهموتحاصر

ويحدللقاذهانبوخذنصريخرجالتىالمصريةالجيوشتقدممنالقكدبعدإلا

ويحاول3.قهمهفىجديدمنأورشليملحصاريعودثمخطورتهامن

أسراوترسلهأريحاعندالبابليينجيوشتلحقهولكن3ق58Vالهربصدقيا

ويأمرصدقيايموتوهناكبابلإلىمسبيابهيبعثالذىنصرنبوخذإلى

نهايةويضع،بابلإليكثيرةجماعات.وتهجيرأورشليمبتدميرنصرنبوخذ

)66(.يهوذالمملكة

الئقدية.وهشاكلهارمياسلر3-

عنالحديثإليناسإرميالعصروالدينيةالتاريخيةالخلفيةهذهبعد

الا!خت!اتالمشاكلهذهأولومنبه.المرتبطةالنقديةوالمشاكلسفره

اليونانيةالترجمةفىإرمياونصالماسورافىإرميانصبينالواضحة

ويبدو)67(.الماسورافىمنهبكثيرأقصرالسبعينيةفىفالنص)السبعينية(.

فىواضحهوكماالنصعلىالتعليقإلىالماسورافىالنصميلواضحا

وكذلكالسفرإلىاضافة26-33:14أنكما250،2728الاصحاحات

النصنجدأخرىناحيةومن)68(.الخالاصحاحوكذلك93-ب38:28

.ممتازةعاتقراببعضاليونانىالنصاحتفا!معأسلوبهفىمتميزاالعبرى

نهايةفىتقعوالتىالأممضدالنبوؤاتأنأيضاالواضحةالاختلافاتومن

الثالثةالفقرةوالصشمرينالخامسالإصحاحبعدتاأتىالعبرىالنصفىالسفر

أنهأىاليونانىالنصقدمعلىالنقدعلماءمنكثير.ويؤكدالنصفىعشرة
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اليونانيةفىالسفربناءأنكما.الماسورانصمنأقدمعبرىلنصترجمة

منقدماأكثروبالتالىبداذياالماسورةنصفىالنبوؤاتترتيبكانوانأقدم

)96(.اليونانىالنص

التدليساتمنيهبأسلاعددعلىيحتوىالسفرأنفىشكمنوما

-527:2512ا-179:،16-ا:أ.مثلالتفسيريةوالتعليقاتوالاضافاور

13،03:01-،11-23،2431:01-511"2638-04،32:17-

إرميانصمنأجزاءبعضأنالنقدعلماءبعضويعتقد...وغيرها23

للقراعةاستخدامهاأجلمنالتثنيةسفرمواعظبأسلوبجديدمنصيغت

بلاغىنثرىبأسلوبمكتوبةنصوصوهىالسبىهفترةخلكلالمعابدفى

113،1-11:،114-8:11،ا-7:مكل 22:،01 1- 21: 1- :1-Aه،

:25-114،34:(07 35522 -)Aكبيرةنقديةلعملياتالسفرخضعوقد

002منمكونةسيرتهويعتبرفقط،فقرة027إرمياإليينسبدومفنجد

الناقدأما)؟7(المقخرينالمفسرينعملمنفقرة085يعتبربينمافقطفقرة

فايزرأما.متأخرةاضافةالأجنبيةالأممضدالنبوؤاتكلاعتبرفقدفولشى

وقتفىتفاصيلعليهوزيدتكتابتهأعيدتثمإرمياكتبهالسفرأنفيع!هد

هذهمنالمسيحانىالطابعذات33-03الاصحاحاتوتعتبرمفخر

)72(.المقخرةالاضافات

مثلالخلطمظاهرمنكثرعلىيحتوىالسفرفانهذاإلىوبالاضافة

المادةهىأدبيةأشكالنةبينوالخلطالفقراتمنلعددالواضحالتكرار

عدمأيضاهناكهذاجانبدىالىالذاتيةوالسيرة،والسيرةبالنبوؤاتالخاصة

21:،3:6مكلالسفرفىالواردةالتاريخيةالاشاراتفيالواضحالتناسق

،\35:،34:ا"28:10،92:232:1،33:1"26،27:1:ا"35:ا،1،24:1

73)،\:4551:46،:2041"-93:ا،937:5،،36:1 95 51: 534 : .)1f
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حسبفعلىرئيسيةأقساماربعةعلىيحتوىفهوالسفربناءعنأما

إلى:السفرينقسمالعبرىالنص

1.25-الاصحاحاتفىالشعوبضدنبوؤات1-

C-45الاصحاحاتوتشملإرمياعنروايات - 1r.

.51-46الأجنبيةالأممضدنبوؤات3-

)74(.تاريخىملحقعنعبارة52الإصحاح4-

فىالأجنبيةالأممضدالنبوؤاتالسبعينيةالترجمةتضعالقولسبقوكما

العبرىالنصترتيبالوقتنفسفىتتبعلاوهى25:13بعدالسفروسط

فادومفعمونفمؤابالفلسطينيينثمبمصرالنبوؤاتهذهيبدأالذىلإرميا

علىالنبوؤاتترتيبفيهافيردالسبعينيةأماوبابل.وعيلاموقيدارفدمشق

دمشققدار،العمونيون،،أدرم،الفلسطينيونع،مصددع،عيلام:التالىالنحو

-)75(.مؤابوأخيرا

باروختلميذةعلىأملىقدإرمياأنإلىالسفرفىواضحةاشارةوهناكع

3.ق506عامفىيهوياكيمالملكأحرقهاأصليةلفيفةفىالسفرمنأجرعاء

اللفيفةهذهمحتوىأملىقدإرمياوأنمحتواها.عنرضاهعدمنتيجة

حسبولمشابهةكثيرةكلماتإليها"وأضيفتجديدمنباروخعلىالأصلية

علىالأصليةاللفيفةهذهاشتملتالنقاد.رأىوحسب32(.:)36النصقول

لاالاقوالعلىتشتملكانتوأنهاق.م506عامحتىتلقاهاالتىإرمياكلمات

البلادخراباعلانعليهاشتملتقدتكونأنيمكنماأهموأن.رواياتعلى

خطيئتهاعلىلهاعقاباليهوذانصرنبوخذاحتلالواعتبارالبابليينيدعلى

)76(.الدينيةوردتها

لمفهوإرمياسفربناءفىهامايرراإرمياتلميذلباروخالنقادويعطى

فى.إرمياعنتحكىالتىالرواياتيونولكنهإرمياعليهأملاهمافقطيسجل
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فىالتاليةبالمواضعالنقدعلماءحددهاوقد()الغائبالثالثالشخصصيغة

91.2:1إرمياسفر 9، - rاب-Vi ern ، 45 36، 126 6، - 1 02: ، 1 o,

وفايزررودولفويعتقد.3744-الاصحاحات،64:348-22،-51:95

حفظتقدالسيرةهذهوأن،معاناتهقصةأوإرمياسيرةكتبباروخأن

الرواداتهذهبنسبةالنقاديكتفىولا)77(.إرمياسفرمنكجزءلدصلتنا

-1الاصحاحاتأنفولتسالناقديارىولكنبار!خإلىإرميابسيرةالمرتبطة

إرمياأقوال:رذيسيةأقسامثةإلىتنقسموهىباروخإلىتعودكلها45

الأخيروالقسم36(،-)26رواياتشكلفىلموالإطار25(5)1-

.(A)457(-)37إرمياحياةمنالأخيرةبالأعواموتختصللراويةاستمرار

هناكأنالاوأقسامهاصسفرابناءحولالنقادباختلافالاعترافومع

سفرمعالسفرلترتيبالت!ليدىالنظامفىالواضحالتشابهحولاتفاقا

النبوؤاتثميهوذاضدبالنبوؤاتالثد"الاسفارتبدأحيثوحزقيالإشعياء

والبركة.الخلاصبنبوؤاتوتنتهىالأجنبيةالأممضد

اللينية:ورسالطالسلرهضمون3-

.عصرهفىالهامةالتاريخيةالأحداثعنبمعزلإرميانبوةفهميمكنلا

والمفسرونالعلماءاعتبرهإرمياتعبيرحدعلى-الشمالمنالقادمفالعدو

كانالعامالسياسىايعاملهذاجانبدىالىإرميا.لنبوؤاتالمحددالعامل

أسرةفىإرميانشأفقد.نبوتهفىكبرىأهميةذاثابتاعاملاإرمياتراث

)97(والغزووالعهدالخروجبتراثتالركمانبوتهعلىتاثيرهالهاكانكهنوتية

أصبحتوعندماالإسراذيلىالشمالتراثفىأساسيةعناصروكلها

كلههذاإلىوبالاضافةالداوودىبالتراثكذلكتالرلنشاطهمسرحاأورشليم

التراثتاليرمنزادمماوأفكارههوشعتاليرتحتكذلكإرمياوقع

)08(.نبوتهعلىالشمالى
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على6(1-)الاصحاحاتالأولىمرحلتهافىإرميانبوةاشتملتوقد

ووقعتيهوهعبادةهجرتالتىإسرائيلعلىالشمالمنالقادمبالخطرالتنبؤ

يهوهتذكيرفىهناوالعهدالخروجتراثتاليرويظهر.البعلعبادةفى

إلىالتيهمنلهاوقيادتهلهاحققهالذىوبالخلاصالأولىبمحنتهالإسرائيل

السفر:يقول؟الأجنبيةالالهةوعبادةبالردةهذايقابلوكيف.الموعودةالأرض

فىبناسارالذىمصرأرضمن-.2أصعدناالذىالربهوأينيقولوا"ولم

...وخيرهاثمرهالقكلوابساتينأرضإلىبكموأتيتقفر...أرضفىالبرية

علىعضواوالرعاةيعرفونىلمالشريعةوأهلالربهوأينيقولوالمالكهنة

ليستوهىآلهةأمةبدلتهللاينفع...ماوراءوذهبواببعلتنبراوالأنبياء

فىحرجاإرميايجدولا)81(لاينفع"بمامجدهبدلفقدشعبىأما.آلهة

كميرينبأصحابزنيتفقدأنت"أما:بالزانيةلإلههالهجرهاإسرانيلتشبيه

جلستالطرقاتفىتضاجعىلمأنوانظرىالهضابإلىعينيكأرفعى...

يكنولمالغيثفأمتنعوبشركبزناكالأرضونجستالبريةفىكأعرابىلهم

إرمياتحذيراتوتالى)82(..."لككانتزانيةاهرأةوجبهةمتأخر.مطر

يقولإسرائيليارجعت"ان:الربإلىوالعودةبالتوبةإسراذيلتطالبمتتالية

لكىأورشليمياقلبكالشرمناغسلى...تتيهفلا...إلىرجعتانالرب

)83(.000،تخلصى

انتابتالذىالصمتمنمرحلةفىإرميانبوةتدخلالمرحلةهذهبعد

إرميايزاولولا)84(.3(ق)621يوشيالاصلاحالتاليةالسنوافيفىإرميا

غضبهإرمياويصبيهوياقيم.وتعيينيوشياموتبعدإلاجديدمننشاطه

"أتسرقون:والعبادةللسجودالهيكلويدخلونالشريفعلونالذينقومهعلى

لمأخرىألهةءوراوتسيرونللبعلوتبخرونكذباوتحلفونوتزنونوتقتلون

عليهباسمىدعىالذىالبيتهذافىأمامىوتقفونتاثونثمتعرفوها

انجازاتأهممنالهيكلخطبةوتعتبر01-7:9..."أنقذناقدوتقولون
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والأخلاقيةالدينيةللحياةصريحنقدعلىتحتوىوهىالمرحلةهذهفىإرميا

كلارتكابمنيمنعلادينىونفاقروحبلاطقوسحياةإلىوتحولهالليهود

بلسانإرمياويهددالخلاصجلأمنبالهيكلالاحتماءثمالشرورألوان

علىتتكلوالاالربلهيكلسيحدثشيلوهفىالربلبيتحدثماأنالرب

أجلهنوالآن...هوالربهكيلالربهيكلالربهيكلقاثلينالكذبكلام

ودعوتكمتسمعوافلمومكلمامبكراكلمتكموقدالربيقوللأعمالهذهعملكم

)85(...."بشيلوهصنعتكما...بالبيتأصنعتجيبوافلم

عددشكلفىالتهديدويمتدإسرائيلكلليشملبالخطرالتحذيرويتسع

المصريينبينهموهنبدهارهاوالمتنبئةالأجنبيةالأممضدالموجهةالنبوؤاتهن

وغيرهم.والبابليينميينوالعيلاوالأدوهيينوالعمونيينوالمؤابيينوالفلسطينين

بدمارها.فبكىعليهايهوهيشتهاالأهمهذهضدحربنبوؤاتجميعهاوهذه

فىبارزامكانااحتلتضدهاوالحربالأجنبيةبالأممالخاصةالنبوؤاتوهذه

علىحكمإرمياعندوهىله.واللاحقلإرمياالسابقالتقليدىالنبوىالتراث

يستخدمالذىالرببواسطةيتحققعالمىحسابشكلفىالعامالتاريخ

الأحداثمنإرمياوششفيد(Al)الأخرىالشعوبيقاضىلكىبعينهشعبا

المستقبليةالتاريخيهالرؤيةبهذهيخرجلكىعصرهفىالجاريةالعالمية

الإنسانيةالأداة-بابليدعلىالأخرىبالأهمواقعاالإلهىالحسابفيتصور

الإلهى.الحكملتحميق

يسمىماالسفرعليهايحتوىالتىالأخرىالموضوعاتبينومن

فهى(،A)7الربمعالحوارشكلهعظمهافىتاخذوالتىإرمياباعترافات

ووصفها،الناسإلىموجهةليستأنهاوهىواحدشئفىجميعهاتشترك

الشخصيةالمعاناةعنتعبيرففيها-الشخضية.المرثاةتشبهبأنهاالنقادبعض

إرميابينالحوارويستمرالمعاناةهذهونخفيفالإلهيةالعنايةبتحقيقودعاء

هذهبينوهنالتحملقرةتتحلبالنبوةبأنإرهياباعترافوينتهىوالرب
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النبوةمشاكلإلىتشيروكلها،ونفسهالنبىبينيدورداخلىحوارالاعترافات

يتكررلموثراءعمقفىإرمياعنهاعبروقدالأنبياء،تواجهالتىوالصعوبات

قولفيذروتهاالذاتيةالنجوىهذهوتبلغ.القديمالعهدأنبياءهنغيرهمع

يكونلاأمىفيهولدتنىالذىاليومفيه.ولدتالذىاليوم"ملعون:إرميا

فرحا.اياهمفرحاابنلكولدقدقائلاأبىبشرالذىالإنسانملعون.مباركا

فكانتالرحممنيقتلنىلملأنه...الربقلبهاالتىكالمدنالإنسانذلكوليكن

تعبالأرىالرحممنخرجتلماذاالأبد.إلىحبلىورحمهاقبرىأمىلى

التشابهعليهيخفىلاالفقرةلهذهوالقارئ)ول(."أيامىبالخزىفتفنىوحزنا

قداليأسنجدحيثسفرهفىالواردةأيوبوتجربةإرميامحنةبينالواضح

معبالموتالنبيانفيهايرحبالتىالدرجةإلىوأيوبإرمياروحىعلىتغلب

الاعترافبهذاالأدلاهعلىأجبرالذىالإنسانىالموقفباختلافالاعتراف

الخطير.

موضوعيةوحدةتكونولكنهامختلفةفى-أصحاحاتإرميااعترافاتوتقع

منسواءالمعاناةهذهعنالشخصىوتعبيرهالنبىلمعاناةمعالجتهافى

عمقاتقللاالتىالذاتيةالمناجاةخلالمنأوالربوبينبينهالحوارخلال

باروخرواياتعبرتلإرمياالذاتيةالاعترافاتهذهجانبوىالى.تالهيرهافى

الذاتية-وتجربتهإرميامعاناةعنآخرمنحىمنإرميا-سيرةكاتب-

باروخرواياتفانالداخليةالنبىلحياةتطوربمثابةالاعترافاتكانتفاذا

التىوالظروفالعواملباعطاءالاعتراضاتلهذهالخارجىالإطاررسمت

مصر.فىالمنفىإلىبهوانتهتبالمعاناةعليهوحكمتبإرمياأحاطت

العالمىالوضععلىطرأتالتىالتغيراتتصف45-37فالاصحاحات

كانتوقد.البابليينيدفىوأورشليميهوذابسقوطإرمياتنباخلالهامنوالتى

سكانبعضجانبمنواضطهادهإرميامعاناةفىسبباالنبوؤةهذه

خيانةدليلواعتبروهانبيهممنالنبوؤةهذهمثليقبلوالمالذينأورشليم
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فىللنبوةالمدعينهعهريرصراعفىإرهيادخلأخرىناحيةومن.ضده

ويتهمالكاذبأوالزائفالنبىلتحديدمقياسوضعيحاولجعلهمماأيامه

أحلامعلىمبنيةنبوؤاتهموأنإليهاوحيايتلقوالمبأنهمهؤلاءلمالأنبياءمثل

لكميتنبونالذينالأنبياءلكلامتسمعوالاالجنودلربقال"هكذا:خادعة

علىهأنذا...الربفمعنلاقلبهمبرؤيايتكلمونباطلا.يجعلونكمفنهم

شعبىويضلونيقصونهاالذينالربيقولكاذبةبأحلاميتنبأونالذين

)98(.،000أمرتهمولاأرسلهملموأناومفاخراتهمبأكاذيبهم

جماعةمستقبلمناتخذتالتىالخلاصنبوؤاتبعضإرميانبوةوتتخلل

نأبابلإلىسبيتالتىالجماعةمنإرمياويطلبلها.موضوعاإسراذيلبنى

نظرتهميغيرواوأنبليتكاثرواوأنوايسكنوهابيوتايبنواوأنحياتهاتحيا

إليهاسبيتكمالتىالمدينةسلامواطلبوا5:سلامبنظرةبابلإلىالمعادية

إرمياويتنبأ)09(."سلاملكميكونبسلامهالأنهالربإلىلأجلهاوصلوا

التىالمواضعكلوهنالأممكلهنواجمعكمسبيكموارد5:المسبيينبعودة

)19(.منه"سبيتكمالذىالموضعإلىوأردكمالربيقولىإليهاطردتكم

وفى3ق721فىالمسبيينعودةفيتوهعالخلاصيةإرميانبوؤاتوتتوالى

58 Vهذاكل...لجماعتهالطبيعيةالحياةوعودةأورشليمبناءواعادة!ق

نقضهالذىالقديمالعهدينقضلىاسرائيلالرببينجديدعهدضمنيحدث

وحيهأىالربشريعةلأن)29(الطاعةاستمرارويضمنإسرائيلبواسطة

وأقطعالربيقولتأتىأيام"ها:إسرائيلبنىقلوبعلىمكتوباسيصبح

معقطعتهالذىكالعهدلبسجديداعهدايهوذابيتومعإسرائيلبيتمع

عهدىنقضواحينمصرأرضهنلأخرجهمبيدهمأمسكتهميومآبائهم

بعدإسرائيلبيتمعأقطعهالذىالعهدهوهذابل.الربيقولفرفضتهم

وأكونقلوبهمعلىوأكتبهاداخلهمفىشريعتىأجعل.الربيقولالأيامتلك

لهم"وأقطع:يقولأخرمكانوفى)39(....."شعبالىيكونونوهمإلهالهم
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فلاقلوبهمفىمخافتىوأجعلإليهملأحسنعنهمأرجعلاأنىأبدياعهدا

الجديدوالعهدالقديمالعهدبينالأساسىالفارقولعل)49(."عنىيحيدون

الجديدالعهدفىفالطاعةالإلهيةللإرادةالإنسانيةالطاعةفكرةفىيتضج

:عبارةمنيفهمكماالإنسانيةالإرادةلحريةفيهامجالولاحتميةأصبحت

الإرادةعلىالتعرفإنبلعنى".يحيدونفلاقلوبهمفىمخافتى")وأجعل

حاجةهناكتكونلنالتىالدرجةإلىللجميعمتاحاأمراأصبحالإلهية

بنىقلوبفىمطبوعةأصبحتوارادتهالربمعرفةلأنالدينىللتعليم

اعرفواقائلينأخاهواحدوكلصاحبهواحدكلبعديعلمون"ولا:إسرائيل

)59(."الربيقولكبيرهمإلىصغيرهممنسيعرفوننىكلهملأنهمالرب

نأرأىالذىإرمياعندتعليلهلهبالخلاصالمرتبطاللاهوتىالتفكيرهذا

كلمن)أخدعالإنسانىالقلبوأنالخطيئةعلىجبلتالإنسانيةالطبيعة

الطبيعةلهذهتركإذاالإلهيةللإرادةالإنسانيةالطاعةأمروأن9(:)17شئ(

طريقة.للإنسانليسأنهيارب"عرفت:الحتميةالنتيجةهىفالمعصيةالبشرية

نقش"فقداخر:مكانوفى23(ا:.)".خطواتهيهدىأنيمشىلإنسانليس

رقطه.النمرأوجلدهالكوشىيغير"هل:يقولوآخيرا2()2:أمامى"إثمك

23)الشر".المتعلمونأيهاخيراتصنعواأنتقدرونأيضافأنتم : 1.)rهذه

عليهتفرضأنيجبالتىالطاعةإلىتقودهأنيمكنلاالإنسانيةالطبيعة

يكونأننتوقعلاالحالبطبيعةالحكمهذا.الجديدةبنيتهفىبغرسهافرضا

فىإسرائيلشعبطبيعةعلىخاصحكمولكنهككلالبشريةعلىعاماحكما

بعهدالتغييرواجبأصبحالذىالقديمالعهدخلالمنبالهةالخاصةعلاقته

مخافةزرعخلالمنالشعبطاعةالإلهفيهيضمنوالإلهالشعبمنجديد

اذنالأمر.إرميايقولكماداخلهمفىالشريعةوجعلقلوبهمفىالإله

الإرادةطاعةإلىوتوجيههالإنسانىالقلبطبيعةلتغسرالإلهىالتدخليتطلب
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عاتقعلىيقعخلاصفهوللإنسانالإلهىالخلاصيتحققوهنا)69(.الإلهية

طبيعته.لتغييرالإنسانجانبمنجهدأدنىدونالإله

التفكيرهذاربطعمليةإرمياسفرمنالمواضعبعضفىويلاحظ

عنبعدهاوما235:فىإرميايتحدثحيثداوودبشخصالمسيحانى

لداودوأقيمالربيقولتاثىأيام"هاداوود:نسلهنسياثىالذىالمخلص

يخلصأيامهفهى.الأرضفىوعدلاحقاويجرىوينجحملكفيملكبرغصن

1)23:...."أمناإسراذيلويسكنيهوذا -)oداوودأننجدآخر،مكانوفى

نيرهأكسرأنىالجنوبربيقولاليومذلكفى"ويكونسيالىالذىهونفسه

وداودإلههمالربيخدمونبلالغرباءبعديستبعدهولاربطكوأقطععنقكعن

تطولرفىيساهمبهذاوالسالر9(.-)03لهم".أقيمهالذىملكهم

ببيتوربطهاالمخلصالمسيحلفكرةالاطارووضعاليهودىالمسيحانىالتفكير

السياسىالبعدإدخالعلىساعدتالتاريخيةالظروفأنفىشكولا.داوود

منوطةالمخلصالمسيحوظيفةفأصبحتالمسيحانىالحشرىالتفكيرعلى

وهذاالدنيوى.التاريخىالمستوىعلىالخلاصتحقيقمنهاسياسيةبمهام

عقيدةتطورفىالكببرتاثيرهلهالاتجاههذافىإرمباسفرمنالاسهام

اليهودية.الديانةبنيةفىالأساسيةالمكانةتلكواحتلالهاالمخلصالمسيح

علىالدينلجوهرادراكهالدينمجالفىإرميااسهاماتأهممنولعل

طابعذاتتجربةعندهالدينيةفالتجربة.الإلهمعخاصةلعلاقةتحقيقأنه

بالدرريعترففهو.اجتماعيةانعكاساتالوقتنفسفىولهاشخصى

الفرديةالعلاقةلهذهالاجتماعيةالنتيجةوكذلكالدينفىللإنسانالفردى

فهمفىوالاجتماعىالشخصىالدورهذاويظهر.والإلهالإنسانبين

ولكنهجيل،إلىجيلمنمتوارثاأمرايكونأنيجبلافالعهدللعهد.إرميا

القلوبعلىهكتوبعهدفهوهالخاصةمس!وليتهالفرديجعلهعهد
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الدورعلىايتركيزومصدر)79(.وجماعةأفراداالجميعمنومطلوب

معاناةمنتخللهاومالإرمياالذاتيةالتجربةإلىيعودالاعتقادفىالشخصى

وأكثرهمالقديمالعهدأنبياءأبرزبأنهإرمياوصفوقد.وغربةشخصية

وضعذلكأساسوعلى،الدينفىالشخصيةالتجربةوعلىالفردعلىتركيزا

)89(.الاجتماعيةللحياةالجديدفهمه

:حزقيالسلر:ثالثا

السلر:بتاليدالخاصةالنقديةالمشاكل1-

وهو.الاطلاقعلىوأهمهمالبابلىالسبىأنبياءأحدبوزىبنحزقيالهو

علىالعلماءبينسابقاتفاقوجودمنالرغموعلىالسبى.نبىأحيانايدعى

نأإلاواحدلمؤلفمتكاملعملسفرهوأنالسبىشخصياتمنحزقيالأن

النظرةهذهمنكثيراغيرقدالأخيرةعامالمائةخلالحزقيالفىالبحث

السفرتا!ليفتاريخفيالنظراعادةالنتيجةوكانت.ومؤلفهالسفرإلىالسابقة

الموقعاختيارالنقادبعضفيهاعتبرالذىالحدإلىفيهيونالذىالمكانوفى

ايسبىبعدكتبقدالسفروأن)99(.الأدبىالخيالضروبمنضرباالبابلى

علىجميعاأكدواوقدوبروور.وميسلتورىمنكلتبناهالرأىهذاالبابلى.

بصحةفقطواعترفالوحدةهذهرفضفقدهولشرأماالسفر.وحدة

متنفىالنثرىالجزءادخالعنمسئولامتأخرامحرراواعتبرالقصالد

السفرصياغةأعادبابلفىالمنفىمنمحرراأنهرفوردويرى)001(.السفر

أرونيوزعبينمابابلإلىيمتدلمحزقيالنشاطوأنق.م.573عامحوالى

الفترةبدايةوربنسونأوسترلىويحدد.وبابلفلسطينبينحزقيالنشاط

قح!.795عاميحددانبينما.مق2.6بعامحزقيالنشا!منالفلسطينية

)101(.المنفىفىلنشاطهكبداية
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فىأوفلسطينفىحزقيالبنشاطالقولبينالنقادآراءتأرجحتوهكذا

فلسطينيةوفترةبابليةفترة.بفترتينالقولإلىمنهممجموعةوأنتهت،بابل

فىحزقيالنشاطتحديدعنالناجمةالنقديهالمشاكللحلأورشليممقرها

التالىالاقتراحخكلمنالأخيرالرازىهذارادفونويلخصواحد.مكان

وهناكقسم895عامسبيتالتىالمجموعةهعبابلإلىحزقيالوصولوهو

)201(.30ق571عامحتىنشاطهومارسق!،395عامفىبالنبوةكلف

العهدنقدعلماءبينكبيراختلاففهناكالسفر،بتأليفيتعلقفيماأما

السفر.تأ4ليفعمليةفىنفسهحزقيالنصيبوخولالموضوعهذاحولالقديم

هوحزقيالأنيعتقدالأولفريقينإلىالصددهذافىالعلماءانقسموقد

التىالأساسيةمايتهفىالأقلف!لىالحالىمشكلهفىيكنلمإنالسالرهؤلف

فىالواردةالأقوالبعضحزهيالإلىفينسبالثانىالفريقأما.منهاتكون

السفرداخلالأقوالهذهوضغأما.صغيرةمجموعاتفىأومفردةالسفر

قاموامتأخرينكتابمجموعةأوكاتبإلىيعودهذافكلذاتهالسفروتاللاين

لحزقيال،تديذبعضهمكانوربما،كتابشكلفىوتنظيمها;jLLIبترتيب

إليتميلالعلمأءغالبيةفانحزقيالسفرفىالحديثالبحثلتقدمونتيجة

منمساهمةأيةرفضحدإلىبعضهمذهبلقدبل.الثانىالرأىهذاتبنى

)301(.حزقيالإلىالأقوالبعضبنسبةواكتفواالسفرتكوينفىحزقيال

عمليةنتيجةالحالىوضعهفىالسفراعتبارهوالسائدالاتجاهيكونوبهذا

قطعوجودمنهاالأولىالمرحلةشهدتمتعددةبمراحلمرتطوبلةتحرير

يكنلمالذىحزقيالإلىتعودأنهايرجحمتفرقةوأقوالالسفر،منمستقلة

فىووضعهاالأقوالهذهصياغةمنيتمكنحتىأدبرجلأومحترفا،كاتبا

الأقوالهذهخلالمنالنصحوإسداءالموعظةمهمتهكانتبل.كتابشكل

عنالأقوالهذهوتعبر.الناسهنمجموعاتأمامبهانطقالتىالمستقلة

.حزقياللسانعلىليهوهوكلماتالرمزية،وأفعاله،النبويةحزقيالتجارب
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وقد.وتعاليموتعليماتووعودوتحذيراتومراثىتهديداتعلىأيضاوتشتمل

قبلالمواعظبعضقدمأنهكمااعلانها،قبلالأقوالهذهبعضحزقيالكتب

أخذتالمرحلةهذهفى.بعضهاكتابةأعادقديكونأنكذلكويرجج.كتابتها

)401(.الوقتلبعضمستقلاوضعاالأقوالهذه

بعضتجميعشهدتفقدالسفرتحريرعمليةمنالثانيةالمرحلةأما

تعبيرهامثلمابرابطةبينهافيماترتبطداخليةمجموعاتشكلفىالأقوال

عباراتأوكلماتطريقعنببعضارتباطهاأو،النبويةحزقيالتجربةعن

الاصحاحفى(("أصنامكلمةمثلالمجموعاتلهذهمفاتيحتعتبرأساسية

هذهتجمعتوقد.والعشرينالحادىالاصحاحفى"سيف"وكلمة،السادس

نأالمتوقعمنالمرحلةهذهوفى)501(.مشتركمضمونحولالمجموعات

مختلفةتواريخذاتأقوالمجموعاتأوأقوالوادخال،السياقفىخلليحدث

-1114:مثلا)انظرالوعيدبنبوواتالوعدنبوؤاتوتجاورواحدمكانفى

تجتمعمستقلةأدبيةوحداتتكوينتمالأساسهذاوعلى24(.21:1%522.

الروابط.منذلكغيرأو،ماكلمةأوماعاملحول

الذكرالسابقةالموادمجموعاتتوليفتموالأخيرةالثالثةالمرحلةوفى

فىومواكبتهاالمواد،لهذهوالمنطقىالزمنىالترتيبمراعاةمعالسفرلتكوين

الأممضدالنبوؤاتأنويبدو)601(.النبوىحزقيالنشاطلتطورالوقتنفس

بينالسياقفقطعتالسفرمنالحالىوضعهفىادخالهتمماآخركانت

الكتابوضعتموقد.والثلاثينالثالثوالاصحاحوالعشرينالرابعالاصحاح

السبى.نهايةقبلالحالىشكلهعلى

:حرقمالصملرمضمون2-

كانولكنهوالمواعظالأقوالببعضينطقنبىمجردحزقياليكنلم

والأدلةالححبمويقدمالمتمردجيلهأبناءويناقشيحاورلاهوترجلأيضا
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لدىالواضحالاهتمامأيضاهناكهذاإلىوبالاضافة)701(.قولهعلى

أثمعنحديثهفىواضحاهذايظهر،الكهنوتيةوالأعمالبالطقوسحزقيال

الربمقدستدنيسمثلومقدسطاهرهوماكلتدنيسفىالمتمثلإسراليل

وعبادةبعدها(وما7:)8الحدرانعلىورسمهاالأصنامووضع(11:)5

ذلكغيرإلى16(:)8الشمسوممبادة14(:)8الرببيتداخلتموزالإله

العطاياوتقديمالمرتفعاتعلىالقرابينكتقديمالوثنيةالعبادةأشكالمن

اهتمامالأمورهذهكلمنويتضح(\-02:28)النارفىايابناءلىاجازة

فىيتجلىوالذىوبالطهارةبالطعوسالمرتبطوتفكيرهالكهنوتىحزقيال

أعماليقيسوهوبيتهوتنجيسالربإسمتنجيسإسرائيلخطيئةاعتبار

منالخلاصإليوينظربلوالنواهى،والأحكامالفراذضبمقياسإسراذبل

تطهيرىيوم"فى92()36:نجاساشكم"من"وآخلصكم:طقوسيةنظروجهة

حزقيالأصولإلىيشيرهذاوكل33(.:)36..."اثامكمكلمنإياكم

علاقةلهاوظيفةأيةبتولىيقملمأنهمنالرغمعلىالكهنوتىبالتراثالمرتبطة

هذامنبالتحررأحياناشعورهفىالسببهوهذاكانوربمابالكهنوت

الغامضتاليرهلهكانمماالوقتففسفىمنهوتحررعليهاعتمدفقدالتراث

ورسالته.حزقيالنبوةعلى

التاريخخللالهامنفسرالتىالتاريخيةرؤيتهأيضالحزقيالكانولقد

عصرهأحداثوفهمتحليلطريقهاعنوحاول،السابقالإسرائيلى

الخطيئةتاريخهوالسابقالتاريخهذاشديد،إيجازوفى.التاريخية

أولهامراحل:بعدةالتار-هذامروقد.حزقيالنظروجهةمنالإسراذيلية

يهوهبينالعلاقةبدايةتمثلوهىالإلهىالاختيارمرحلةحزقيالنظرفى

الإلهباسمالوحىمعمصرفىيدررالمرحلةهذهوتارسغوإسرائيل.

برفضالخطيئةفىالشعبيقعالفترةهذهوخلال.الأولىالوصيةوإعطاء

أولأيضايقعوهنا.القديمةالمصريةالعبادةممارسةفيوالاستمرارالوحى

فىنفسىوعرفتهم...إسراليلاخترتيوم"فى:إسرائيللبنىإلهىرفض
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يدىلهمرفعتاليومذلكفىالهكم.الربأناقائلا...مصرأرض

وعسلالبناتفيضلهمتجسستهاالتىالأرضإلىمصرأرضمنلأخرجهم

يتركواولم...علىفتمريوا...مصربأصنامتتنجسواولا..لهموقلت.،

فىسخطىعليهملأتمعليهمرجزىاسكبإنىفقلت..مصرأصنام

8(.-025:)هصر".أرضوسط

الربيتغاضىلحزقيالالتاريخىالتصورهذامنالثانيةالمرحلةوفى

اسمبطهارةيتعلقولكنبالشعبيتعلقلالسببشعبهخطاياعن

...الأممعيونأماميتنجسلكيلااسمىلأجلصنعت"لكن:الرب

فرائضىوأعطيتهمالبريةإلىبهموأتيتمصرأرضمنفأخرجتهم

وبينهمبينىعلامةلتكونسبوتىأيضاوأعطيتهم...أحكامىوعرفمهم

المرحلةهذهونتيجة12(-9:)02".مقدسهمالربأناأنىليعلموا

واستمرارالخطيذةفىالاستمرارايأولى:المرحلةنتيجةعنتختلفلاالثانية

فرائضىفىيسلكوالم.البريةفىإسراذيلبيتعلى!فتمرد:الإلهىالغضب

فىعليهمرجزىاسكبأنىفقلتكثيراسبوتىونجسوا...أحكامىورفضوا

13(.02:)".لافنائهمالبرية

مرةالربيتغاضى،الإسرائيليةالخطيئةتاريخهنالثالثةالمرحلةوفى

اسمىلأجلصنعت!لكن:السابقالسببولنفسشعبهخطاياعنأخرى

وأحكامهبفرائضهالربويتجه14(:)02".الأممعيونأهاميتنجسلكيلا

أشفقتعينى!لكن:اياهممطالباإسرائيلبنىمنالثانىالجيلإلى

تسلكوالاالبريةفىلأبناثهموقلت.البريةفىأفنهمفلمإهلاكهمعنعليهم

باصنامهم".تتنجسواولاأحكامهمتحفظواولاابائكمفرائضفى

تشربفقدالأولالجيلهنبافضلالثانىالجيليكنولم18(-17)02:

لأتمعليهمرجزىأسكبأنىفقلت...علىالأبناء"فتمرد:منهمالخطيئة

(.1':)02".البريةفىعليهمسخطى
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فىالإلهىفالعفوالإلهىفالغضبالخطيئةمنالسلسلةهذهوتدخل

الربعليهمفيحكمالأفعالهذهتتكررعندماوالأخيرةالرابعةمرحلتها

فىلأفرقهمالبريةفىلهميدىأيضا"ورفعتصالحةغيروأحكامبفرائض

وأحكاماصالحةغيرفراثضأيضاوأعطيتهم...الأراضىفىوأذريهمالأمم

الفرائضهذهبينومن25(-23)بعطاياهم".ونجستهمبهايحيونلا

26(.:)02.النارفىالبكرالابناجازةوالأحكام

بأربعةماراالاختيارمنذالإسرائيلىالتار-حزقيالتصوروهكذا

الإلهى-الوحى:أساسيةأفعالأربعةعلىمرحلةكلتشتملمراحل

الرغبةعلىالقانمالإلهىالعفو-الإلهىالغضب-الإسرانيليةالمعصية

نأهنايرىوحزقيال.الأممأمامطاهراالإلهىالاسمحفظفىالإلهية

معالإلهىالفشلأشكالمن-سلسلةعنعبارةهوالسابقالإسرانيلىالتار-

المرحلةأنونتوقع)801(.عليهمالإلهىالغضبأشكالومنإسرانيلبنى

إلىوممتدةتاريخيامفتوحةهرحلةلحزقبالالتاريخىالتصورهذامنالرابعة

يتوقعأحدولامستمرةفالخطيثة.ذلكبعدهاإلىوربمانفسهحزقيالعصر

بيومتتنبأ02الاصحاحمن35الفقرةكانتوان.المرةهذهالإلهىالفعلرد

الشعوببريةإلىبكم"وأتى:الشعوبأماملإسرانيلعالمىحساب

..."مصرأرضبريةفىآبامحمحاكمتكمالوجهوجهاهناكوأحاكمكم

معهاوالدخولإسرنيلبنىجماعةتطهيرالحكمهذامنوالهدف35()02:

جديد.عهدرباطفى

بهذهيتعلققيماحزقيالعندالتاريخيةالرؤيةوضوحمنالرغموعلى

سريعةمعالجةالملكيةعصريعالجنجدهالإسرانيلىالتاريخمنالقديمةالحقبة

علىغطتمجازيةبلغةالوقتنفسفىومغلفةالتاريخىالوضوحينقصها

كماأورشليمبتار-ذلكعلىمثالاولنأخذ.غامضاوجعلتهالتاريخىالوصف

التاريخأيضافكذلكالخطينةتاريخهوإسرانيلتار-أنفكما.حزقيالفهمه
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قال"هكذا:نجسةالتاريخمشوهةالأولىنشاأتهامنفهى.بأورشليمالخاص

وأمكأمورىأبوك.كنعانأرضمنومولدكمخرجك.لأورشليمالربالسيد

..."للتنظيفبالماءتغسلىولمسرتكتقطعفلمولدتيومميلادكأما.حثية

مملكة:اصبحتأنإلىبالعنايةالمدينةهذهالربويتولى4(.-3:)16

يقولعهدفىمعكودخلتلكوحلفتعورتكوسترتعليكذلى1افبسطت

بالزيتومسحتكدماثكعنكوغسلتبالماءفحممتكلى.فصرتالربالسيد

نأبعد؟النتيجةكانتوماذا13(9،-8)16:..."لمملكةفصلحت...

معه،عهدهاوقطعتربها،عصتمجدمنإليهوصلتماإلىالمدينةوصلت

إلىجارمنتنتقلالتىبالزانيةالمدينةحزقياليصوروهناغيرهواختارت

رناكوسكبتأسمكعلىورفيتجمالكعلى"فاتكلتالجمبع.معوتزنىآخر

موشاهمرتفعاتلنفسكوصنعتذيابكمنوأخذتلهفكانعابركلعلى

أعطيتكالتىفضتىومنذهبىمنزينتكأمتعةوأخذت...عليهاوزنيت

لىولدتهمالذينوبناتكبنيكأخذت...بهاوزنيتذكورصورلنفسكوصنعت

كنتاذصباكأيامتذكرىلموزناكرجاساتككلوفى...طعامالهوذبحتهم

...آشوربنىمعوزنيت...مصربنىجيرانكمعوزنيت...وعاريةعريانة

ذاقلبكأمرضما...الكلدانيينأرضإلىكنعانأرضفىزناكوكثرت

أجنبيينتأخذالفاسقةالزوجةأيتها...سليطةزانيةاهرأةفعلهذاكلفعلت

الاشارات32(030،،170020،22،2628-15:)00016"زوجهامكان

وأأورشليمعلاقةإلىتشيردينيةتاريخيةاشاراتكلهاالاقتباساتهذهفى

إلىوتشيروآشور،مصروبخاصةبهاالمحيطةبالأممعامبشكلإسرائيل

عنوبعدهاوبكنعان،بهحاالدينىوتاثرها،الشعبينهذينفىإسرائيلاندماج

وآشورمصرأجنبيينزوجيناختارتهىبينمالنفسهاختارهاالذىيهوه

.يهوهزوجهاوهجرت
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أحبتهممنيدفىبوقوعهاأورشليمعلىالتاريخىالحكميصدرولذلك

وكللهملذذتالذينمحبيكجميعأجمعهأنذا"لذلكأجلهمهنيهوهوهجرت

واكشفحولكمنعليكفأجمعهمأبغضتهمالذينكلمعأحببتهمالذين

ويهدمونقبتكفيهدهونليدهموأسلمكعورتككللينظروالهمعورتك

وعاريةعريانةويتركونكزينتكأدواتويأخذونثيابكعنكوينزعونمرتفعاتك

ولافافسكنعنكغيرتىفتنصرفبكغضبىوأحل..بسيوفهمويقطعونك...

.(37953،04EY،:)16"..بعدأغضب

المصير.نفستستحقأيضافالسامرة،أورشليممصيرهوهذاكاندياذا

الصغرىوأختكشمالكعنالساكنةوبناتهاهىالسامرةالكبرى"وأختك

لاوسدومالسامرةأخطاءأنصحي!"وبناتهاسدومهىيمينكعنالساكنة

سدومان...طرقككلفىمنهمأكثر"ففسدت؟أورشليمأخطاءإلىترقى

السامرةتخطئولم...وبناتكأنتفعلتكمابناتهاولاهىتفعللمأختك

أخوايكعلىالقاضيةأنتخزيكأيضافاحملى...خطاياكنصف

الصورةنفستكرر23الاصحاحوفى52(.46148،51،)16:بخطاياك...

وأخذتأهولةاسمالسامرةوتأخذأهوليبةاسمأورشليمفتأخذالمجازية

مأابنتاامرأتانكانآدمابن"يا:زناهمافىريان-الزانيتانالمدينتان

وبناتبنينوولدتالىوكانتا...زنتاصباهمافىبمصر.وزناتاواحدة

وعشقتتحتىمنأهولةوزنت...أهوليبةوأورشليمأهولةالسامرةواسماهما

الذينآشوربنىلسيدعشاقهالسيدسلمتهالذلك...ايابطالأشورمحبيها

فصارتبالسيفوذبحوهاوبناتهابنيهاأخذوا،عورتهاكشفواهمعشقتهم

أفسدتذلكأهوليبةأختهارأتفلما...حكماعليهاوأجرواللنساءعبرة

بنىعشقتأختهازنامنأكثرزناهاوفىمنهاأكثرعشقهافى

نفسىجفتكمانفسىفجفتهاعورتهاوكشفتزناهاوكشفت...آشور

فىالزانيتينالمدينتينعلىالحكمويقع18(12،-2559-)22:أختها".
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بنىجهة.كلمنبهموآتي...عشاقكعليكأهيجأنذا"ها:التاليةالصورة

مركباتباسلحةعليكفيائون..آشوربنىكلومعهم..الكلدانيينوكلبابل

حولكمنوالخوذةوالمجنالترسعليكيقيمونشعوبوبجماعةوعجلات

وراءزنيتلأنكهذابكأفعل..باحكامهمعليكفيحكمونالحكملهموأسلم

03(.240-22)23:بأصنامهم"تنجستلأنكالأمم

خزقياللنظرةكلياخضوعاتخضعالمجازيةالتاريخيةالصورةهذه

فعلردأنهاعلىبإسرائيلالوقعةالتاريخيةالأحداثيفسرفهواللاهوتية

تنكثولكنها.خاصةعلاقةفىمعهاودخلاختارهاالتىإسرائيلتجاهإلهى

أزماتمنبهاسيقعوماوقعمافتستحقالربوبينبينهاالمويوقبالعهد

وهوومصر.وبابللاشوربالخضوععليهاالإلهىالحكموتستحق.تاريخية

بالعنايةإسرائيليتولىفالربخلاصيةنظروجهةمنكلههذايصيغ

اسمه.قداسةعلىالربمنحرصاولكنذلكتستحقلأنهالاويخلصها

التىإسرانيلعلىالخطيئةسيطرةبالخلاصالإلهىالتدخلهذامنويتضح

الخطيذةأصبحتأنإلىوالتمردالمعصيةعلىوتربتالخطيذةعلىنشأت

وأصبح،لنفسهاالخلاصتحقيقعلىقادرةغيرفصبحت،فيهامتأصلة

تبليغحدعندتتوقفلاالنبىوظيفةوأصبحت.ملحةضرورةالإلهىالتدخل

(19-:)33شعبهعلىرقيباالنبىيصبعلكىاتسعتولكنالإلهيةالرسالة

وقتالنصيحةلهمويقدم،ويواسيهم،يهددهمالذىالقادمالخطرمنيحذر

بهاالنبىأصبحفقد.الوقتنفسفىوفرديةجماعيةالرقابةهذه.الحاجة

المسئوليةهذهخلالومن.جماعتهعنمستقلاالفردوعنالجماعةعنمسنولا

مثالاوحياته6(ة)12لإسراذيلعلامةالنبىأصبحوالفردالجماعةعنالنبوية

)12:.عليهاالإلهىالحكمعنناجمةمعاناةمنوالفردللجماعةيقعماعلى

8(،-4:)4يهوذابيتلهاثمإسرائيلبيتإثمالتبىويحملبعدها(وها17
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منأولوهوسيحدثالذىالدمارفىفعليةمشاركةالنبىيشتركوهكذا

.الخصوصهذافىسيعانى

فىالخطينةبأصالةالخاصالتصورهذافىإرمياهعحزقيالويش!ترك

منيتمهذاوأن.الخلاصلتحقيقالإلهىالتدخلضرورةوفىإسرائيل،بنى

باعطائهالطاعةعليجديدمنوجبله،الإسرائيلىالإنسانطبيعةتغييرخلال

هذاإلىوبالاضافة.المعصيةعلىتمرسالذىالقد!يمالقلبمنبدلاجديداقلبا

يتحققالوسيلتينوبهاتينإسرانيلبنىجماعةداخلفىروحهالربيجعل

قلبوأنزعداخلكمفىجديدةروحاواجعلجديداقلبا"وأعطيكم:الخلاص

وأجعلكمداخلكمفىروحىوأجعل..لحمقلبوأعطيكملحمكممنالحجر

التىالأرضوتسكنون.بهاوتعملرنأحكامىوتحفطونفرائضىفىتسلكون

كلمنوأخلصكمإلها.لكمأكونوأناشعبالىوتكونوناياهاآبامحمأعطيت

لكممعلومافليكنالربالسيدالربيقولصانعأناأجلكممنلا...نجاساتكم

عنالحديثفىإرميامعحزقياليشتركوكذلك32(.26،92-)36:..."

وعنإسرائيلبنىعلىملكاسيكونالذىداودالملكوعنسياكىالذىالمسيح

حتى)عبارةترد2127:حزقيالففىإسرائيل.بنىأمرسيتولىالذىالراعى

جبالعلىالأرضفىواحدةآمة"وأصيرهمفقرأوكذلك".الحكملهالذىياكى

ينقسمونولاأمتينبعديكونونولاكلهمعليهمملكايكونواحدولكإسرائيل

ملكايكونعبدىوداود...بأصنامهمبعديتنجسونولامملكتينإلىبعد

فرائضىويحفظونأحكامىفىفيسلكونواحدراعلجميعهمويكونعليهم

27(.24،-22)37:شعبا"لىويكونونإلهالهموأكون...بهاويعملون

إلىيشيرمماوحزقيالإرميامنكلعندالخلاصصورةتتشابههكذا

فترةفىعاشافالنبيانببعيدليسالحالبطبيعةوهذا.الثانىعلىل!لتاكير

نبوةفىإسرانيلبنىوأوضاع.تقريباالأحداثنفسوعاصراواحدةزمنية

انفردوقد.إرميانبوةفىالواردةا!اوضاعلنفسامتدادإلاهىماحزقيال
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ا!سمقداسةعلىالحفاظفىالإلهيةبالرغبةالمرتبطالخلاصبفكرةحزميال

إسرائيلب!تياصانعأنالأجلكم"ليس:إسرائيلعنالعفوخلالمنالإلهى

اسمىفاكدسجلتمحيثالأممفىنجستموهالذىالمدوساسمىلأجلبل

حينالربالسيديقولالربأناأنىالأممفتعلم...الأممفىالمنجسالعظيم

23(.-22)36:..."أعينهمقدامفيكمأتقدس

أساسعلىبنيتقويةنبويةتجربةصاحبحزقيالكانلقدالنهايةوفى

فىبارزادوريلعبوجعلهحزقيالاجتاحالذىالجارفالدينىالشعورمن

الدينيةتجربتهفأعطتالإلهيةالروحتملكتهوقد.إسرائيللبنىالإلهيةالخطة

منغيرهعنميزتهالتىالصفاتبعضفيهاجتمعتوقد.صوفيةمسحة

والخلاصبالدمارومتنبئوكاتبوواعظوكاهننبىفهوالقديمالعهدأنبياء

أحلامرجلهقويةمشاعرصاحبمفكر.الوقتنفسفىوعقلانىردىصاحب

كانتوقد.شخصيتهبهاذخرتالتىالمتناقضاتمنذلكغيرإلىووامعى

ودينيةتاريخيةمتناقضاتمنذخربماالعصرطبيعةعنمعبرةالصفاتهذه

وعلىالإسراذيليةالجماعةبنيةفىحتميةازدراجيهإلىأدتوأزمات

الحياةعلىانعكاساتمنيتبعهاوماوالسياسيةالدينيةالمستويات

عصرهأحداثمعالتفاعلأشدمتفاعلاحزقيالكانوقد.الإسراليلية

سياكى.الذىالجديدوالعالمعينهأمامانهارالذىالعالمعالمينبينممزقا

ذلكفىمفثراالجديدوالهيكلالجديدةالأمةأسسيضعالمحنةهذهوفى

منالتثنيةبسفرالمرتبطالتراثعلىوباعتمادهناحيةمنالكهنوتيةبالصبغة

النبوةبينالوثيقالارتباطالتثنوىالتراثهذامعالمأهمومن.أخرىناحية

حزقيالعنويظهر.للتاريخوفهموشرائعطقوسمنتحوىبماوالعقيدة

26الاديدينفىالواردالقداسةقانونتاأثيرأيضا - \.Vوصفمنيبدوكما

يذكرلاوأنهخاصةالكهنوتىالمانونمنأقدمحزقيالأنوالقرابينالهيكل

الاطلاق.علىسفرهفىا!برالكاهن
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مفكرأوليعتبرفهو.ملحوظاليهوديةالديانةتطورعلىحزقيالوتالير

فىسبقوهالذينالأنبياءعنكثيرااختلفوقد.اليهوديةفىعقالدىلاهوتى

تاريخاالإسرائيلىالتاريخاعتبارهفىخاصةالتاريخيةالدينيةنظرته

صحراءفىالإسرائيليةالحياةفترةفيهاعتبرتالذىالوقتوفىللخطيذة.

عليهالسابقينالأنبياءمعظمعندالإسرائيلىالتار-فىمثاليةفترةسيناء

عندهتحتلفالخطيذة.الإسرائيليةالخطيذةسلسلةفىحلقةحزقيالاعتبرها

الخاصةالعدةصاحبةلىاسرائيلللتار-،فهمهمفتاحوهىبارزةمكانة

التىالزانيةإسرائيل،الخطيئةإسرائيلعندهأصبحتالعهدخلكلمنبالرب

الإلهىالعقابفاستحقتوبطريقهمبقوتهممغترهأخرينإلىزوجهاهجرت

ومصر....وبابللآشوروالدينىالسياسىخضوعهافىتاريخياتمثلالذى

للفردالأخلاقىالتفكيرتطورفىالواضحتأثيرهأيضالحزهيالكانوقد

أرضإلىأخطأتإنأدمابنيا5:الخلاصلتفسهفيحققالأخلاهىالفعلإلى

نوحالثلاثةالرجالهؤلاءفيهاوكان...عليهايدىفمددتخيانةوخانت

بنينيخلضونلاأنهم...ببرهمأنفسهميخلصونإنماقأنهموأيوبودانيال

للتفكيرالتطورهذاويظهر(.'.'11-)14:...."يخلصونوحدهمهموبنات

القديمالعهدفىالمعروفللمثلحزقيالنقضفىبالفردالمرتبطالأخلاقى

الأجيالبمصيرالحالىالجيلومصيرالآباءبمصيرالأبناءمصيرربطوالذى

هذاتضربونأنتملكمماقائلا:الربكلامإلى"وكان.السفريقول.السابقة

ضرستالأبناءوأسنانالحصرمأكلواالآباءقائلينإسرائيلأرضعلىالمثل

فىالمثلهذاتضربواأنبعدمنلكميكونلاالربالسيديمولأناحى

النفسلى.كلاهماالابنكنفسالأبنفسلىهىالنفوسكلهاإسرائيل

بارفهو...وعدلاحقاوفعلباراكانالذىوالإنسانتموتهىتخطئالتى

عشرالثامنالاصحاحفىوترد9(-اة)18".الربالسيديقوليحياحياة

فاعلهعلىوتحكمالأخلاقىالفعلتحددالتىالأخلاقيةالأفعالمنمجموعة
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يقربولمقريبهامرأةينجس"ولم:المثالسبيلعلىومنهاالنهايةفىبالحياة

بلاغتصابايغتصبولمرهنهللمديونردبلإنسانايظلمولمطامثاامرأة

وكفمرابحهيأخذولمبالربايعطولمثوباالعريانوكساللجوعانخبزهبذل

8)..."والإنسانالإنسانبينالحقالعدلوأجرىالجورعنيده - 6 : \.)A

ولمالجبالعلىياسكل"لم:مثلالدينيةالأفعالبعضأيضاالبرفىويدخل

أحكامىوحفظفرالضىفىوسلك...إسراذيلبيتأصنامإلىعينهيرفع

9)".بالحقليعمل 6،: %)Aحياةبار."فهوالسابقةالأفعالهذهيفعلمن

)بار(كلمةانالأخلاقيةبالأفعالالدينيةالأفعالاختلاطمنويتضح"يحيا

)بر(فالكلمة.أخلاقياأوكاندينياالخيرالإنسانىالفعلعنلتعبراستخدمت

وهذا.بينهمافصلدونالأخلاقىوالفعلالدينىالفعلبينلناجمعت،)بار(

نأطالماالدينىالفعلعنالأخلاقىالفعلتفصللاديانةفىالمتوقععهو

النهاله.فىالأخلاومصدرهوالدلن

منمزيدبضربحزقيالعندواستقلالهالفرددورعلىالفكيدويزداد

تطورايكنلمالأخلاقىالنظامفىالتطورهذاأنعلىتؤكدالتىالأملثلة

زودهامفصلةمعالجةالموضوععالجفقد.حزقيالعندضعيفاأوطارئا

مثل:صياغتهافىالأحكامأوالتشريعاتيشبهشكلفىأتتالتىبالأمئلة

لا...تلككليفعلولمهذههنشيناففعلدمسفاكمعتنفاابناولد"فان

)18:ا،.نفسهعلىيكوندمهيموتفموتاالرجاساتهذهكلعملقد.يحيا

01-r)ولمفرآهافعلهاالتىأبيهخطاياجميعرأىابناولد"وان:وكذلك

ظلمأظلمفلانهأبوهأما.يحياحياة.أبيهبالميموتلافانه...ملكهايفعل

باثمه".يموتذافهوشعبهبينالصالحغيروعملاغتصاباأخاهواغتصب

4(: \ A-اA)%الفعلاختلافأنعلىالفكيدفىوحدةدقةالأمرويزداد

بالرابطةلهعلاقةلاالأمروأنالأخلاقىالدينىللحكمالمحددهوالإنسانى

لالماذاتقولون"وأنتم:الروابطمنذلكبغيرأوالأسريةبالعلاقةأوالعرقية
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منيحمللاوالأبالأباتممنيحمللاالابن...الأبأثممنالابنيحمل

-2(91)18:".يكونعليهالشريروشريكونعليهالباربر.الابنإثم

فحياة...فعلهاالتىخطاياهجميععنالشريررجع"فاذا:لذلكوامتدادا

عملهالذىبرهكل...إثماوعملبرهعنالباررجعواذا...يموتلايحيا

24(.2-لأ%:A)لايذكر".

التدينتطورإلىتشيرحزقيالسفرفىوغيرهاالاقتباساتهذهوكل.-

القديمالعفدفىقبلمنعهدناهالذىالجماعىالتدينعنمستقلاالشخصى

هوفيهاوالعضوالربجماغةأنهاعلىإسرائيلبنىجماعةصورتحيث

الروحعلىالصورةهذهطغتوقدوزرها.ويتحملاثمهايحملجماعةعضو

تجربة.عنالمستقلةالذاتيةي!يةالفالدينيةالتجربةتطورؤمنغتالفردية

مىالجزئ.التطورهذامنالرعنمالأبناء..وعلى%لىالآباءآثاموائتقلتالجماعة

نأ،إل!حزقيالعئدالأمزادعلى"الحكمفئالفصلهوا.لإئنسالىالفعلاعتبار

التار-اعتبارففى.للحلقابلغيرتناقضمنيخللمهذاتقكيره

الجماعىحزهيالحكمضحيهالفردودعلنخطيثةالماصى.لاريخاالإسرائيلى

عندجديذاليسالجماعىالحكمهذابأننعترفكناوان،بالهلاكالشعبعلى

الجديدالأخلاقىتفكيرهمحيطفىولكن.آخرون7ذلكإلىسبقهفقدحزقيال

الجماعةلفعلضحيةالفردسقوطيمنعأخلاقىتبريرعنالبحثمنلابدكان

الذىالوحيدالعاملولعلحزقيالعندالجديدةالأخلاقيةالنظرةمعويتواكب

الإلهىالخلاصعلىحزقيالاعتمادهوالتناقضهذابهندفعأننستطيع

الإلهيةبالرغبة.الخلاصهذاربطحزقيالأنلولاللجميعسيتمالذىالنهائى

الخطيثةأنيعنىبماالأصمفىمقدساالإلهىالا!ابمعلىالحفاظفى

مخرجهناكيكونوربما.محوهايمكنلاأصيلةجماعيةخطيمهالإسرائيلية

الاصحاحقىالنابخيةالبقيةعنحزقيالحديثفىالتناقضهذاهنآخر

الفعلعنالفردى0الفعلاستقلالفكرةأصلافيهوردتالذىعشرالرابع
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علىالربيبقىوسكانهاأورشليمعلىكليةالقضاءمنفبدلا.الجماعى

الردئيةأحكامىارسلتأنبالحرى"كم:)901(البقيةتسمىصغيرةجماعة

والحيوانالإنسانمنهالاقطعووبأ.رديذاووحشاوجوعاسيفاأورشليمعلى

وأعمالهمطريقهمفتنظرون...وبناتبنونتخرجناجيةفيهابقيةذافهو

بلاأصنعلمأنىفتعلمون...ألرشليمعلىجلبتهالذىالشرعنوتتعزون

المخرجهوهذاكانل!اذا23(-21:)4؟..."فيهاصنعتههاكلسبب

البقية5تحديد:مشكلةمنهاالسفر.فىاجابةلهاتوجدلاتساؤلاتفهناك

بمالتنجوعشوأئيااختيارااختيرتجماعةالناجيةالبقيةفهل".الناجية

فهلذلككانوان؟خيرةجماغةأنهاأموالشريرالخيرتضمأنهايعنى

الأخيار؟بينمنمختارةفخبةمجردةهىأماورشليمفىالأخياركلتضم

مبنيالبساختيارهاأنيبدوإذالبقيةهذ.اختيرتلماذاهوالثانىوالتسادال

امةتكونلكىأختيرتاوسنهاالخيرةالبقيةلأنهاىtالأخاتىالعاهلعلى

طريقهمعلى-التعبيرهذاصحلرالناجيةخيرالبقيةبهتسترشددليلاأو

الأعمالوئلكالطريقةهذهكانتأنيحددلمللذىالنصي!لكما،وأعمالهم

لمانىفتعلمون5:هووالأعمالبالطريقةالاسترشادهنوالهدفلا.أمخيرة

فىالتناقضفضاناورشليم(.لى)أىفيهاهصنعتههاكلسبببلاأصنع

ليسأمالفردمصلحةفىالحكمهذاكانانسيحددالذىهوالتساؤلاتهذه

مصلحته.فى

فيهالفردويورللدينالأخلاقيالبناءهذاحزقيالدعملقدحال.كلوعلى

وقد،البعثمفهوموالثانىهوالعقابالثوابهفهومالأول:أخرينبمفهومين

بالفعلهرتبطشكبلاوهوالأولالمفهومعلىيدلهاسبقفيمااقتبسنا

باراكانالذىوالإنسان.تموتهىتخطئالتىالنفس5:الجماعىلاالفردى

1).يحياهحياةوعدلا...حقاوفعل 4- :1A).الثوابأنفيهشكلاومما

وثهـالشريريكؤنعليهالباربر5جماعيا:لافرديايعىمنهمأكلاوالعقاب
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يحمللاوالأبالأبإثممنيحمللا"الابن:تقولالسابقةوالفقرة"يكونعليه

نأعلىقاطعةدلالةيدلالحالبطبيعةهذاكل.2(.:%)8"الأبنإثممن

علىالإنسانىالفعلبنوعيةمرتبطانوأنهما،واقعانشكلاوالعقابالثواب

الأخلاقىالبناءهذافىالفردأهميةعلىيؤكدكلهوهكذاالفردى.المستوى

.حزقيالعنللدين

هوالتناقضوهذا.حزقيالعندمتناقضمفهومفهوالبعثمفهومأما

يتعلقلاوالأمر.صعباحزقيالعندالأخلاقىبالتفكيرربطهيجعلالذى

فيه.هـمعتقدبالبعثيقولحزقيالأنفىشكلااذوانكاره.بالبعثبالقول

هىالنقطةوهذهجماعىبعثعنيتحدثحزقيالأنهىهناالتناقضونقطة

ضعيفة.حزقيالعندللدينإ؟خلاقىبالبناءالبعثفكرةبينالصلةتجعلالتى

الجماعىالخلاصبفكرةمرتبطبعثأنهالجماعىبالبعثهناوالمقصود

خاصةأهميةيكتسبالذىهوالبعثلهذاالسياسىالبعدأنأىلإسراذيل

بالتركيزارتبطالذىالأخلاقىالبعدعنالوقتنفسفىويبعدهحزقيالعند

قبل.منرأيناكماوأهميتهالفرددورعلى

النحوعلىتبدأالتىالعظامرذلاتردوالثلاثينالسابعالاصحاحففى

البقعةوسطفىوأنزلنىالرببروحفأخرجنىالربيدعلىكانت5:التالى

رجهعلىجداكثيرةهىوإذاحولهامنعليهاوأمرنىعظاماملآنةوهى

فقلت.العظامهذهأتحياأدمابنيالىفقالجدايابسةهىواذاالبقعة

العظامأيتهالهاوقلالعظامهذهعلىتنبالىفقال.تعلمأنتالربياسيد

عليكموأضعفتحيونروحافيكمأدخلهاتذا...الربكلمةاسمعىاليابسة

كمافتنبأت...روحافبكموأجعلجلداعليكموأبسطلحماوأكسيكمعصبا

إلىعظمكلالعظامفتقاربترعشواذاصوتكانأتنبأأناوبينماأمرت

وليسفوؤامنعليهاالجلدوشمطكساهاواللحمبالعصبواذاونظرتعضمه
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فحيواالروحفيهمفدخلأمرنىكمافتنبات...للروحتنبالىفقال.روحفيها

1(.")0(1جداعظيمجيشأقدامهمعلىوقاموا

وامكانيتهالبعثفىحزقيالاعتقادلنايتضحالسابقالاقتباسهذامن

والعقابالئواببفكرةربطههوللبعثالفهمهذاينقصالذىولكنوكيفيته

الأخلاقىالبعديتضححتىآخربمعنىأوللبعثالأخلاقيةالرويةتتضححتى

هوأنمابذلكلهعلاقةلاالبعثهذاانتوضحالتاليةفالفقرات.البعثلفكرة

ووضعجديدمنإسرائيلبنىجمعامكانيةعلىالمئلبضربسياسىبعث

تفسيريبدأهكذا.الإسراذيليةللجماعةشتاتمنفيهتسببوماللسبىنهاية

هاهم.إسرائيلبيتكلهىالعظامهذهأدمابنيالىقال"ثمالرؤيا:هذه

قبوركمأفتحهأنذا.انقطعنامد.رجاؤناوهلكعظامنايبستيقولون

وأجعل...إسراذيلأرضإلىبكموآتىشعبىياقبوركممنوأصعدكم

تكلمتالربأناأنىفتعلمونأرضكمفىوأجعلكمفتحبونفيكمروحى

14(.-11:)37".وأفعل

فىحتىأنهالأخلاقىالبعدهنالبعثيةالرزياهذهخلوعلىيؤكدوالذى

قريبمنتشرلمإسراليللبنىالجماعىالبعثإلىتشيرأنهاعلىتفسيره

أفعالهم.سابقعلىكجماعةإسراذيلبنىحسابامكانيةإلىبعيدمنأو

فىإسراذيلبنىلجماعةسياسىبمستقبلمتنبأبحتهخلاصيةرويااذنفهى

هذهبينالخاصةالعلاقةبعودةتتنبأكماواحد""ملكعليها"واحدة"أهةشكل

فيكونونوأطهرهمأخطأوافيهاالتىمساكنهمكلمن"أخلصهم:والإلهالأمة

عهدامعهمفيكونسلامعهدمعهموأقطع...إلهالهمأكونوأناشعبالى

.للحسابوليسللخلاصبعثاذنفهو28(.23-)37:،.مؤبدا

منالخطيئةبتمكنالخاصةحزقيالنظرةمعماحدإلىيتفقوهذا

الجماعة!كطالزبيضعحيثالهيةهنحةعنعبارةخلاصهاوأنالجماعة
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وتعملأحكامهوتحفظفرائضهفىتسلكويجعلهاجديداوقلباجديدةروحا

الخلاصيقيسولاالإنسانيةالارادةلحريةوزنايقيملاجماعىتحولإنه.بها

ويمنح،العامالعفويضمنوالشعبالرببينجديدعهدإنه.فرديهبمقاييس

علىوالمحافظةالوصاياطاعةمنالجماعةس!مكنالتىالجديدةالروحهذه

والأحكام.الفرائص

أهممنعامبشكلحزقيالنبوةكانتفقدكلههذامنالرغموعلى

ولما،اليهوديةالديانةتطورعلىواضحةآثارمنتركتهلماالقديمالعهدنبوات

علىوبخاصةبعدهظهرتالتىالنبواتعلىتاليرمننفسهحزقيالتركه

الحكمةأدبكتابوعلىالأبوكابيبتيكى،الأدبكتابوعلىودانيالزكريا

والاهتمام،الهيكلفىالدينيةالخذمةتطورعىتاليرهوكذلكالإسرائيلى،

فىالأخلاقيةويالجوانبوبالطقوسطوالفرائض!االأحكامالطهارةبقوانين

أسسمنوضعهلما"اليهودية"أبولقبحزقبالاستحقكلهوبهذا.الدين

لليهودية.وأخلاقيةدينية
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الفالثالفحلى

عشر()اجمهدنىالصغارالأواخرالأنبياءأسفار

أللأ:سقرهوشع:

الشماليةالمملكةفىالنبدىنشاطهومارسلعاموسمعاصرهوشعالنبى

حيثعصرهوعنعنهالتاريخيةالمعلوماتبعضسفرهمقدمةوتعطينا.مثله

وآحازريوثامعزياأيامفيبميرىبنىهوشعإلىصارالذىالرب"قول:فقرأ

منويبدو)؟("اسرائيلملكيوآشبنييروبعامأياموفىيهوذاملوكوحزميا

746)784-عزياهميهوذاملوكمنأربعةعاصرقدهوشعأنالنصهذا

)725وحزقيا3(726ق-)741وأحاز3(ق742-)746ويوثام3(ق

في)76الثانىيروبعامالملكاسراذيلملوكمنعاصرأيضاوأنهقمم(.796-

عن-التاريحىالخبرهذافىخطأهناكأنايسلفتويعتقد)3(.قم(746-

أما.متقاربزمنفىيهوذاملكعزياحكمفقدالملوكمنهوشعمعاصرى

تكونوربماذلك،عنمتأخرفتاريخهمالنصفىالمذكورينيهوذأملوكبقية

وقتفىاانصإلىأضيفتقدوحزقياواحازيوثاميهوذابملوكالقائمةهذه

اشعياءللنبىمعاصراكانهوشعبانالانطباعلاعطاءوذلكنسبيامتأخر

وحزقياوآخازهـموثامعزياعصرفىتنبأأنهإلىسفرهمقدمةتشيرالذى

هوشعنشاطأنيعتقدااتاريخىالنقدهذامنأساسوعلى)3(.يهوذاملوك

منعاصرقديكونوتهذاالثانىيروبعامموتبعدماإلىامتدقدالنبوى

السامرةسقوطحتىعاشقديكووربماوزكرياياهومنكلاسرائيلملوك

المعلوماتفىالواضحللاضطرابونظرا)4(حصارهاوقتحتىالأقلعلىأو

فإن.قم722عامفىالشماليةالمملكةلسقوطذكرهوعدمبالسفرالتاريخية
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السفرمقدمةفىالواردةبالمعلوماتيرتبطأنيجبلاهوشعزمنتحديد

حزقيا.حكمبفترةيتعلقفيماخاصةيهوذاملوكمنهوشعمعاصرىعن

الربعفىزمنياهوشعوضعإلىالباحثينبعضاضطرالأساسهذاوعلى

وقد)5(قم725-075عامىبينأى30قالثامنالقرنمنالثالث

قدالأقلعلىأنهأوالشماليةالمملكةمنهوشعأنعلىايضاالرأىاستمر

فىعاشقدأثهيعنىلاالجنوبيةللمملكةنقدهوأنداذمةبصفةهناكعمل

)6(.يهوذابأحوالمعرفةعلىكانولكنهالجنوب

وقدالدينيةبالدوافعالسياسيةالاهتماماتهوشعدعوةفىاختلطتوقد

الاشاراتبعضتفسيرصعوبةإليالسفرفىالمستخدمةالرمزيةاللغةأدت

منهوشعيتلقاهوحىفئىغريبةبدايةالسفرويبدأفيه.الواردةالتاريخية

قدالأرضلأنزنىوأولادزنىامرأةلنفسكخذاذهب5:الربمنهيطلبالرب

هوشعيفعلوهكذا)7(.دبلايم،بنتجومرواخدفذهب.الربتاركةزنىزنت

الربيخبرهوبتتاابنينمنهاوينجبزانيةمنفيتزوجالربأمرهمثلما

السفرويعطىيزرعيلالأولالابنيدعىحيثرمزيةأسماهوكلهابأسمائهم

مملكةوأبيديزرعيلدمعلىياهوبيتأعاقبقليلبعد"لأننى:للاسمتعليلا

وادىفىاسراذيلقوسأكسرأنىاليومذلكفىويكون.اسرائيلبيت

)8(يخرعيل،

لاسمها:تعليلاالسفر(.ويعطىرحمة)لالورحامة366ول)"البنتوتدعى

الابنوأما)9(."نزعاأنزعهمبلأيضااسراذيلببتأرحمأعودلا"لأنى

لهذهتعليلاالسفرويعطى(شعبى)لستلوعمىأ"ء؟فيدعىالثانى

)01(.لكم"أكونلاواناشعبىلستم"لأنكم:التسمية

علىالمعطاةالأسماءورمزيةالأحداثهذهمعانىالمفسرونويشرحهذا

تعبدأمةخطبقدالربأنتفسيرهالزانيةجومرمنالزواج:التالىالنحو

توازىالأجنبيةرالآلهةالأصنامعبادةأننجدالأنبياءلغةففىالأجنبيةالآلهة
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الأسماءأماالمسبيينتطهيرتفسيرههوشععنجومروانفصالالبغاء!

الذىالالهىالعمابدىالىالخطيذةإلىترمزفهىللأبناءالمعطاةالرمزية

لشعبه.وهجرهالربتخلىإلىتشيركمارحمةبلابإسرائيلالربسيوقعه

رمزفهولجومرهوشعحبأمانبوؤات.بمثابةالمعطاهالأسماءتصبحوهكذا

اليومذلكفى"ويكون)1؟(.واسرائيلالرببينالط!بةالعلاقاتعودةإلى

منالبعليماسماءوأنزعبعلىبعدتدعيننىولارجلىتدعيننىأنكالربيقوم

وأخطبك...اليومذلكفىعهدالهموأقطعباسماثهاأيضاتذكرفلافمها

أخطبكوالمراحم.والاحسانوالحقبالعدللنفسىوأخطبكالابدإلىلنفسى

السماواتأستجيبأنىاليومذلكفىويكون.الربفتعرفينبالأمانةلنفسى

وهوشعبىأنتللوعمىوأموللورحامبماوأرحميزرعيل...تستجيبوهى...

هجرالذىالشعببينالغريبةالعههذهوتتضح)12(.الهى،أنتيقول

أيضااذهبلىالرب"وقال:التالىالاقتباسفىأخرىبالهةوارتبطالرب

ملتفتونإلىوهماسراذيللبنىالربكمحبةوزانيةصاحبحبيبةآمرأةأحبب

أياماتقعدينلهاوقلتفاشتريتها...الزبيبلأقراصومحبونأخرىآلهةإلى

سيقعدوناسراذيلبنىلأنلك.كذلكوأنالرجلتكونىولاتزنىلاكثيرة

بعد.وترافيمأفودوبلاتمثالوبلاذبيحةوبلارليسويلاملكبلاكثيرةأياما

الربإلىويقرعونملكهموداودالههمالربويطلبوناسرائيلبنويعودذلك

.(NY)"الأيامأخرفىجودهلىالى

قىالواردةبالرموزالأخذعدمإلىالمفسرينمنأخرفريقهـلميلهذا

لاوأنها،هوشعبزواجخاصةشخصيةأحداثاويعتبرونها،الأحداثهذه

كانوأنه،زواجهفىسعيدايكنلمهوشعأنغيرأخرىمعانأيةتحممل

منوأنهالروحى،المستوىنفسعلىيكونالمفهووزوجهوأب،كزوجشقيا

)14(.للربالخالصحبهعنهوشعيكشفالزوجيةتعاستهخلال
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فالنبىواسعاقبولالقيتقدهوشعلأقوالالرمزىالتفسيرأنويبدو

وقعالذىالربخطيبةفإسراليلالزوجيةبالعلاقةباسرائيلالربعلاقةيشبه

معوزنتخانتهولكنهاالبركاتأنواعبكلوباركهاالتيهفىوهىحبهافى

بطقوسوعبدتهالبعلإلههاودعتالبعليم،منالكنعانيينآلهة،أخرىألهة

بنىإلىيرمزونوأولادهاإسراذيلإلىترمزإذنفالمرأة.الكنعانيينوعبادة

وبأولادها.الزانيةبالمرأةالعقابيقعأنضرورةهوشعويرى)15(.اسرائيل

زواجعهدوكأنهلماسرائيلالرببينالمقطوعالعهدإلىترمزكلهاوالعملية

طريقعنالتطهيروبعد.الأجنبيةالعبادةفىاسراذيلوقوعإلىيشيروالزنا

بمثابةهىالعودةهذهوأن)16(الأولزوجهاإلىاسرائيلستعودالعقاب

عندمابهالنكثتمالذىالعهدذلك)17(واسرائيلالرببينللعهدتجديد

وهجرت،الدينيةوطقوسهاللكنعانيينالزراعيةالحياةفىاسرائيلدخلت

منحدثمابتمثيلهوشعيؤمروهناديانتها.فدنستالقديمةحياتها

اسرائيلتهذيبالفعلهذامنوالهدف،اختارهاالذىربهاتجاهاسرائيل

حياةتصبجوهكذا)18(الربوبينبينهاالمقطوعةالعهدعلاقةإلىبهاوالعودة

(.')9الدينىوتعليمهوعظهعنرهزيأتعبيرانفسهاهوشع

يبدىالاسرائيلىايدينىللوضعالرمزىالتحليلهذاإلىوبالاضافة

والأسسبالمبادئويربطهالعصرهالسياسيةبالأوضاعكبيرااهتماماهوشع

تفتحأنهاعلىويفسرهاالأجنبيةالتحالفاتيرفضفهو.الاسرائيليةالدينية

يختلط*أفرايم:دينيةتاثيراتمنذلكعنينجمومابالأغرابالاختلاطباب

فىاسرائيلعظمةأذلتومد..يعرفلاوهوثروتهالغرباءأكل...بالشعوب

أفرايموصار.هذاكلمعيطلبونهولاإلههمالربإلىيرجعونلاوهموجهه

أبسطيمضونعندهاأشور.إلىيمضونمصر.يدعون.قلببلارعناءحمامة

هوثق*أفرايمتقرأ:آخرمكانوفى)02(السماء"كطيورالقبهمشبكتى.عليهم

غدرواقد.!،.اسرائيلتنجسوقد.أفرايميازنيتالأن"أنك)21(..."بالأصنام
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ملكإلىوآرسلأشورإلىافرايممضى...أجانبأولاداولدوالأنهمبالرب

)22(.،000يشفيكمأنيستطيعلاولكنهعدو

منمعارضاموقفافيتخذالداخلىالسياسىالوضعأيضاهوشعوينقد

وعجزهاعامبشكلفشلهاإلىمشيراالشماليةالمملكةومنياهوبيتحكم

قلتحيثوقضائكمدنكجميعفىيخلصكحتىملككهوفأين5:السياسى

ويتوقع)23(بسخطى"وأخذتهبغضبىملكاأعطيتكأناوروساء.ملكاأعطنى

أياماسيقعدوناسراذيلبنى"لأنى:مملكةأوملكبدرناسراذيلبنويبقىأن

السياسىالنقدحدةبهوتصل24(..)"ذبيحةوبلارذيسوبلاملكبلاكثيرة

ذهبوالأنهمالحاكمينبالرؤساءولاالحاكمبالملكالاعترافعدمدرجةإلى

الانحرافإلىأيضاهوشععندمردهالسياسىفالفسادالأجنبيةالألهةوراء

اقاموامنى،وليسملوكاأقاموا"فم:الصحيحةالعبادةعنوالبعدالدينى

زنخمدأصناما..وذهبهمفضتهممنلأنفسهمصنعوا.أعرJلموأنارؤساء

الأممبينصارواالاناسراذيل.ابتلعقدعليهمغضبىحمىياسامرة.عملك

.(To)فيه"لامسرةكإناء

هوشعينتقدعصرهفىالسياسيةللاوضاعالسياسىالنقدجانبلىالى

كلفىالأجنبيةالعبادةيرفضفهو.يهوهدينعنيفاعاالدينيةالأوضاع

ويرفض)26(."المنحوتهللتماثيلوينحرونللبعليميذبحون5:أشكالها

الشعبىشكلهافىيهوهديانةعلىدخلتالتىالدينيةوالمعتقداتالأفكار

صورهوفىالعجلصورةفىوعبادتهوتجسيدهبيهوهالتمثيلبينهاومن

قد..السامرةسكانيخافأونبيتعجول+على:المنحؤتةالتماثيل

يصيرالسامرةعجلأنالهاهووليسالصانعصنعهياساهرة...عجلكرنخ

فى"ويكون:كنعانآلهةبالبعليمالرباسميرتبطأنويرفض)27(8كسرا

وأنزعبعلىبعدتدعيننىولارجلىتدعيننىأنكالربيقولاليومذلك

هوشعويهاجم)28(بأسماذها"أيضايذكرفلافمهامنالبعليمأسماء
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المعنىمنخاليةمعقدهطقوسإلىالديانةوتحول،الذميمةالدينيةالعادات

منأكثراللهومعرفةذبيحةلارحمةأريد"أنىفيها:روحلاوعادات

الدينيةواجباتهملإهمالهماللومإليهمموجهاالكنهةويتهم)92(امحرقات

فيكوننفوسهميحملوناثمهمإلىشعبىخطية"يأكلون؟للشعبواستغلالهم

)03(.،عليهمأعمالهموأردطرقهمعلىوأعاقبهمالكاهنهكذاالشعبكما

تسميتهيمكنماأولهاالهامةالخصائصمنبعددهوشعنبوةوتتميزهذا

.والطهارةوالنقاءالبساطةإلىعندهترمزالتىالصحراءحياةإلىبالحنين

يزخرالقديمالاسراذيلىفالتاريخ.هوشععندودوافعهمغزاهلهالحنينوهذا

موسىتلقاهالذى(Ti)القديمالدينىالتراثعلىالمستمرالخروجبمحاولات

نأقبلالطاهرالنقىالبعيدالماضىتمثلالصحراءعوأصبحتالصحراءفى

الوثنيةالأجنبيةالعباداتفىتقعأنوقبلالأخرىبالشعوباسراذيلتختلط

...":هوشعيقولوهكذا.الاسرائيلىالدينىالتراثيدايةإلىعودةإنها

صعودهاوكيومصباهاكأيامتغنىوهىطفها...وألاالبريةإلىبهاوأذهب

ولارجلىتدعيننىأنكالربيقولاليومذلكفىويكونهصر.أرضمن

باسمائها.أيضاتذكرفلافمهامنالبعليمأسماءوأنزعبعلىبعدتدعيننى

والحقبالعدللنفسىوأخطبكالأبدإلىلنفسىوأخطبك...عهدالهموأقطع

لورحامةوأرحم..الربفتعرفينبالأمانةلنفسىوأخطبك.والمراحموالاحسان

)32(.الهى"أنتيقولوهوشعبىأنتللوعمىوأقول

بينللعلاقةمستقبليةرويةهوشعيعطيناالسابقةالصورةهذهفى

الذى)33(الموسوىالمثالإليالعودةالرويةهذهمظاهروأول.دمالههاإسرانيل

طريقعنالدينىالوضعلتصحيجكمئالبهالأنبياءتشبثقبلمنذكرنا

قدموسىديانةولأن.الدينيةللحياةونقىطاهرسابقنموذجإلىالعودة

الذىالمقدسالنقىالموضعهىالصحراءاعتبرتفقدالصحراءفىبلورت

التىالخ!!ح!ريةاغيةالز)للحياهمباشرنقدهذاوفىإليهالعودةتتهمأنيجب
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وهجرهمبالكنعانيينواختلاطهمكنعانأرضدخولهمبعدالقومفيهاأنغمس

البريةفىوهناك.الكنعانيينآلهةعبادةفىأخيراووقوعهمالقديمةلطرقهم

بينجديدةخطبةأوجديدزواجصورةخلالمنالعلاقةعودةهوشعيتصور

فالإلهأخلاقىهدينىأساسعلىتقومخطبةأوزواجوهووالشعبالإله

تصإءوكذلك،البريةفىالحالكانكمالشعبهالواحدالإلهجديدمنيصبح

وهذا.والإحسانوالرحمةوالحقالعدالةمنأساسعلىتقومأخلاقيةالعلاقة

مسارهاإلىالإسرائيليةالدينيةالحياةتعودوبالعدالةبالتوحيدأنهيعنى

كماالكنعانيينمعالعلاقاتخضمفىضاعقدالتوحيدكانأنبعدالقديم

المظالموبارتكابالعدالةعنبالبعدأيضاضاعتمداياخلاقيةالأسسأن

نأيقولأنيريدهوشعوكأن.الأخلاقيةالمفاسدفىوالوقوعالاجتماعية

التوحيد.بدونأخداتكونلاالأخلاقأنكماالأخلاقبلونيقوملاالتوحيد

الأخلاقىالتوحيدإلىتشيربأنهاااتوحيدعنهوشعفكرةوصفيمكنولهذا

اياخلاقى.للسلوكمصدراالتوحيدفيهيكونالذى

أنها.والشعبالإلهبينالمقطوعالقديمللعهدتجديدإلىيدعوهوشعان

لمظاهرهاومعارضةالحضارةلحياةكراه!ةيعكسجديدعهدإلىدعوة

انحراففىالرليسىالسببيعتبرهاهوشعإنبلالإسرانيليينعلىوتاليرها

رعواا"لم:بليغأسلوبفىيقولهذاوفىالصحيحةالعبادةعنوبعدهمقومه

للبداوةحبهعنويعبر)34(.نسونى،لذلك.قلوبهموأرتفعتشبعوا.شبعوا

ويعبر)35(ابنى،دعوتمصرومنأحببتهغلاماإسرائيلكانلما5:قولهفى

كأيامالخيامأسكنك،حتىآخر:قولفىالصحراءبحياةالولعهذاعن

قوله:فىالاجتماعىوالفسادالحضريةالحياةبينالربطوشهر)36(."الموسم

صرتأنىافرايمقال.يظلمأنيحبالغ!ى.موازينيدهفىالكنعانى"مثل

تماثيللأنفسهمويصنعونخطيةيزدادونوالآن...ثروةلنفسىوجدت.غنيا

...العجوليقبلون...لصناععملكلهابحذاقتهمأصنأمافضتهممنمسبوكة
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غيرى.مخلصولاتعرفلستسواىوإلهامصر.أرضمنالهكالربوأنا

وارتفعتشبعوا.شبعوارعوالما.العطشأرضفىالبريةفىعرفتكأنا

)27(.نسونى"لذلكقلوبهم

الشعبوكأنجديدخروجإلىدعوةجديدعهدإلىالدعوةمعأنهويلاحظ

بعدجديدخروجحالةفيهووعبادتهمالكنعانيينحضارةمنبتخلصه

وكما.وثنيةحضارةمنالأخرىهىمثلتهبمامصرأرضمنالأولالخروج

يدعلىإلايتملنالثانىالخروجأيضافهكذاالإلهبيدتمقدالأولالخروجأن

"وينبى:وكذلكغيرى".مخلصولاتعرفلستسواى5وإلها:الإلهنفس

)38(.حفظ"وبنبىمصرمنإسرائيلالربأصعد

أرضهىالصحراءبأناعترافمنبالصحراءهوشعولعيخلوولاهذا

وظهورالإلهى،الوحىشهدتأنهافكما.الإسرائيلىالتاريخفىالمتناقضات

الإلهىالعقاببهاوقعالتىالأرضأيضاأنهاإلا،إليهوكلاههلموسىالرب

هذاهوشعدىلحلوشتتهعلأبالتيهعليهمحكمحينماإسرائيللبنى

إلهيةبوسائلالإلهيةوالمحنالإلهىالعقابعنبفكرتهالظاهرالتناقض

هوالإلهىالعقابعنينجمالذىفالشفاءهناومنالتطهير.لتحقيق

إلىالطريقهوالعقابأن.السليمةالعبادةدىالىوالنقاوةالطهارةإلىالطريق

التصورهوالشتاتكانالإلهىالعقابلكيفيةتصورهوفى)93(.الخلاص

سيناءفىإسرائيلبنىلجماعةحدثبماهوشعتاثرمدىيوضحوهذا.الأول

أيضافالعقابالحالتينفىواحدةالجريمةلأنربما،بالتيهعليهاحكمحين

يرجعبلالربأرضفىيسكنون"لا:الأولللعقابمماثلايكونأنيجب

لا5نقرأ:آخرمكانرفى)04(اشور،فىالنجسويابمونمصرإلىأفرايم

معويقطعون5:نقرأوكذلك4(.\)"ملكههوآشوربلمصرأرضإلىيرجع

ط3كحماافرايم"صار:وأيضا)42(يجلبهمصرإلىوالزيتعهدااشور

بيزا،إ.--ابلا-"توهـره)43(.إرهـأشورا،يمضوتهصر.يدعونقلببلارعنا-
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فمصر.دلالةمنأكثرلهرمزياآستخداماهوشعاستخدمهاوآشورمصر

ومصر.كنعانمثلملثههماوذنيينحضاريينزراعيينبلدينتمثلانوآشور

الوثنىالحاضر-تمثلكنعانبينماللإسرائليين،الوثنىالماضىتمثل

تمثلويانهالبسراذيليينالوثنىالمستقبلتمئلفهىأشورأماهللإسرائيليين

كماالكنعانيةالعبادةفىالوقوعبسببإلهىعقاببالتاكيدفهىالمسمقبل

بعدالقديمةالمصريةالعبادةإليالردةأوالعودةبسببإليهاعقاباالتيهكان

منهافالخلاصولميةحضريةبيئاتتمكلالمراكزهذ.ولأنمصر.منالخروج

وعلهارتهالديننقاوةحيثالصحراءإلىبالعودةلنقلأوبالهروبإلالايتم

بينمشتركةفكرةالصحراءدينإلىالعودةلكرة)نضكولا.وبساطته

كنعأنحضارةفىالوثنيةهحضبارةكراهيتهماتعكصوهوشععاموس

احلعودةضرورةطىالتكيدكانهناةومنالإسرائيليينعلىالدينىوظئيرها

محونانيجبلمامثالأوكنموذجالبسيطةالصحراءوشعائرهاعقيدةإلى

لمستطرةلموالعقانديةالشعانريةالممارساتعندفاعاوالشعانرالعقيد.عليه

4)الكنعانيينمن U).

بعضعلىالمباشرتلاميرهأوتشبيهاتهوصورههوشعرلأفكاكانوقدهذا

لإسراذيلهوشعتشبيهمنمثلاحزميالاستفادفقد.بعدهأتوأالذينالأنبياء

5"()عأبر،كلعلىزناكوسكيتأسمكعلى"وزنيت:يقولحينالزانيةبالمرأة

عهدعنبىاقعبيرالإسرانيلىالماضىإلىالعودةفكرةحزقيالعندتظهركما

عندبالتفصيلسنتناولهاالتىالأفكارمنذلكغيرإلىجديدوخروججديد

يصورالذىأشعياءعلىتالير.أيضاولهوشعهحزقيالنبؤعنالحديث

وخطاياخطاياهابسببزوجهاطلقهاالتىالمطلقةالمرأةصورةفىإسراثيل

غرماثىمنهومنأوطلممهاالتىأمكمطلاقكتابأين5نقرأ:هكذا.أولادها

طلقتذنوبكمأجلومنبعتمقدأئامكمأجلمنذاهوأياكم.بعتهالذى

.()46هأمكم
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يوئيل:سئر:ثانيا

الإصحاحفىيوليلإسميردإصحاحاتثلاثةعلىيوئيلسفريشتمل

27(2:إلى)1:1الأولالقسميصف.قسمينإلىالسفروينقسممنها.الأ!ل

إلىارجعواالربيقولالآن"ولكن:العامةالتوبةإعلانبعدالإلهىالخلاص

الربإلىوارجعوالاثيابكمقلوبكمومزقواوالنوحوالبكاءويالصومقلوبكمبكل

يرجعلعلهالشرعلىويندمالرأفةوكثيرالغضببطئرحيمرؤوفلأنهإلهكم

ويبدر14(:12'1:)يوئيل"إلهكمللربوسكيباتقدمةبركةورا!فيبقىويندم

والجدبالقخطمنخلاصهوالإلهىالخلاصأنالسفرفىالوصفمني

الجرادأكلهاالتىالسنينعنلكم!وأعوض:ابشعب0أصابتالتىوالمجإعات

أكلافتأالونعليكمأر!سلتهالذىالعطيمجيشيوالقمصبىوالطيارالغوغاء

إلىشعبىيجزىولاعجبامعكمصنعالذىإلهكمإسموتبسبحوبئوتشبعوئي

:2)يوئيل"إلهكمالربأناوأنىإسرائيلوسطفيأناأنىوتعلمونالابد

-25.)27

روحبانسكابرؤياههو21(3:-38:)2السفرمنالثإلىالقببمم%ما

فيتنبأبشركلعلىروحىأسكبأنىذلكبعد"ويكون:الجميعبكلىالرب

أيضاالعبيدوعلىرؤىشبابكمويرىأحلاماشيوخكمولحلموبناتكمبنوكم

"والأرضالسماءفىعجانبوأعطىالأيامتلكفىروحىأسكبالإماءوعلى

العطيمالربيومقدرمعنأيضاالقسمهذاويتحدث3(.ا-228:)يوئيل

الربيوملأنالقضاءوادىفىجماهير"جماهير:بالوثنيينالحسابووقوع

يعطىأورشليمومنيزمجرصهيونهنالرب...القضاءوادىفىقريب

إسرائيللبنىوحصنلشعبهملجأالربولكنوالأرضالسماءفترجفصوته

أورشليموتكونقدسىجبلصهيونفىساكناإلهكمالربأناأنىفتعرضون

يومالربويو+\(V-14:)3بعد"مافىالأعاجمفيهايجتازولامقدسة
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لبنىظلمهماجلمنوأدوملمصرودمارخرابويومالربلشعبوكثرةوفرة

21(.-18)3:يهوذا

حيثالأسطوريةبالرؤىالتاريخيةالأحداثيوئيلسفرفىوتختلط

ويعتبر"و"الشمالى"الجراد،مثلوالموتيفاتالرموزبعضالسفريستخدم

رعبيصفالذىالثانىالقسمبينماتاريخياالسفرمنالأولالقسمالنقاد

)الأبوكاليبتيك(.الرفأدبطابععليهيغلبالربيوم

كريدنروضعهفقدالسفركتابةتاريختحديدفىالنفدعلماءاختلفوقد

يوشياموتبعدتاريخاكونجيفضلبينما978(.-)837يوآشحكمفى

كويقويفضل.الخامسالقرنهنا!اولالنصففاتكهويقترحق!(..6)9

بهفيعودفايفرأما)47(3ق004حوالىأونحمياعصربعدتاريخاوهيركس

هموالكهنةالشيوخوأنالملكيةذكرعدمذلكعلىوأدلته3ق035إلى

لإسرائيلذكرولاالمذكورةهىفقطيهوذاوأنأورشليمفىالسلطةأصحاب

مشتيهوذلموشعب2(527:3)2:اليهوىالتراثخارجباعتبارهاالشمالية

هذهملكل17(.2،3،)3:الأعاجميدنسهاوأرشليممقسمهوالأرضالأممبين

الهيكلبناءاعيدحيث3.ق586بعدزمناتناسبأنهافايفريرىالأحوال

وهناكومجاوراتهاأورشليمفىهحدودةيهوذاوأصبحتق.م.052516-

يختارفايفرتجعلهذهكل..أورشليمحاذطووجودلليوناناليهودالعبيدبيع

هذاعلىدليلاالشعالربعضذكرمنفايفرويتخذنحميا.عصربعدتاريخا

أداءعلىوالحض،خطيذهذكربدونالتوبةعلىالسفرفىفالتركيزالتاريخ

وكلهاالقرابينوتقديموالبكاءوالنواحالجماعىوالصوموالشعالرالطقوس

بتحديدالكهنةالسفرويطالب)48(.الكهنوتيةوبالأعمالبالهيكلمرتبطةأمور

والرحمةالتوبةويطلب،الربيومفىسيحدثالذىالدمارلتجنبصياميوم

ماتصفغيبيةحشريةمادةمعظمهافىالسفرومادة)94(.يهوهمن
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دمارمناليومهذاستواكبالتىالظواهروتشرح،يهوهيومفىسيحدث

يومبوصفالمتعلقالجزءأنويعتقد)05(.يهوهيعبدلمنونجاةالوثنيةللأمم

الدينىبالمناخمتاثرطقوسنبىويوذيلالسفر.إلىمتاخرةإضافةيهوه

منيهوهبيومالخاصةمادتهاستقىوأنه،القديمالأدنىالشرقفىالساذد

لتارىالمحددالوقتكانوان)51(الكنعانيينبينخاصةالخصوبةعقيدة

يعودالسفرأنيعتمدإذالقدامىالساميينزمنعنكثيرايبتعدالسفركتابة

،\3:والشتاتالسبىإلىإشاراتبهتردحيثالسبىبعدمافترةإلى

وأالرابعالقرنإلىالسفريعودفربماولذلك،الاغريقعنأخرىواشارات

القرنأنبياءمنيوئيليعتبراليهودىالتراثكانوإنالميلاد.قبلالثالث

معتشابهاهناكأنكماوعاموسهوشعبينويضعهالميلاد،قبلالثامن

لهذاونظرا.وعوبدياملاخىمئلمتأخرةكتبهنواستعارات،حزقيال

بشكلالسفرويؤكد.كاتبينللسفرأنالنقادبعضاعتقدفقدالزمنىالتفاوت

المرتبطغيرالحشروعلى،الشعبوخصوصيةوالطقوسالعقيدةعلىعام

وجودعبىالمعتمدالرخاءوعلىالحشرهلمجتمعالعقالحدىوالبناء،بالتاريخ

)52(.فيهالدينيةالخدمةواستمرارالهيكل

عاموسسلر:ثالثا

07حرالىعاموسظهر 0 - VIفىالنبوىنشاطهمارسوقدق.م

نصتوقد)53(.ق.م(0746)786الثانىيروبعامعصرفىالشماليةالمملكة

بشخصالمرتبطةالتاريخيةالمعلوماتبعضعلىسفرهمنالأولىالفقرة

عنرآهاالتىتقوعمنالرعاةبينكانالذىعاموس"أقوال:وعصرهعاموس

اسرائيلملكيوآشبنيروبعامأياموفىيهوذاملكعزياأيامفىاسرائيل

بلدةفىعاشعاموسأنإلىالنصهذاويشير)"3(."بسنتينالزلزلةقبل

يعملوكانالمولدينهوذىأنهأىلحمبيتمنالجنوبإلىتقعالتى،تقوع
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3(ق746-)784يهوذاملكعزياهنكلعاصروأنه،للأغنامراعيا

الدراسينبعضويعتقد3(ق746-)786اسرذيلملكيوأشبنويروبعام

تتصفالذينالرعاةالفلاحينأحدالغالبفىكانعاهوسأنعاموسلسفر

الرحلةعلىاعتادواالذينالخيامسكانمنأنهمأىبدويةشبهبانهاحياتهم

وضيقةمحدودةرقعةحدودفىولكنآخر،إلىوقتوهنمكانإلىمكانمن

أنهمنأكثرتعنىلاتقوعقريةإلىفنسبتهالأساسهذاوعلى.الأرضمن

Nفىوردوقد)55(.الزهنمنلفحرةالمكانهذاحولعاش t : Nعاموسأن

فىيبقلمأنهعلىيؤكدوهذا.للضأنرعيهجانبإلىالجغيزبجنىعمل

فيهاتنمومنطقةأنهاعنهايعرفلمالمنطقةهذهأنحيثالومتطيلةتقوع

معالصحراءحدردعندتقوعتقعأخرىناحيةوهن)56(.الجميزأشجار

وهذا.متراكيلوعشرأثنىبعدعلىالشمالإلىتقعكانتفررشليمالحضر

فىومتدينةتقاليدهافىمحافظةبيئةفىنشأمدعاموسأنيعنى

المملكةعاصمةالساهرةمدينةإلىعاهوسانتقلالخلفبةوبهذه.أخلاقباتها

الشمالمنكلإلىهوجههرسالتهتكونأنامكانيةمنالرغموعلى.الشمالية

بمنطقةفقطمهتموكأنهالأحوالمعظمفىيبدوعاهوسفإنمعاوالجنوب

منالمقتبسةالفقرةإليهتشيرالذىالزلزالأما.الشماليةالمنطقةهىواحدة

هذاوقوععتبراوقدكبير.زلزالوقعحيثعزياعصرإلىتشيرفهىسفره

الأرضيةالاحداثمنأنهمنالرغمعلىعاموسرسالةالحقيقةتاكيدالزلزال

)57(.فلسطينمنطقةفىالعادية

تعليماتأيةعلىتشتمللاالرؤىهنعددمنعاموسنبوةوب

الهىاتصالعنمعبرةرؤىعنعبارةفهىمضمونهاعنالاخبارأوبالاعدن

)95(،بالنارالمحاكمةرؤياوالثانيةالجراد،رؤياأولها)58(.بمفردهبعاموس

رؤيلاهىالخامسةوالرؤيا)06(،القطافسلةرؤياوالرابعةالزيجرؤياوالثالثة

لحبنآنلأنهماعاموسرؤىأهممنالأخيرلانالرؤيتانولعتبر)61(.الزلزال
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النهايةأتتقدالربلى"فقالبها:الالهىالحكموبوقوعلاسرائيلبالنهاية

حتىالعمودتاجاضرب....بعدلهأصفجأعودلا.اسرائيلشعبىعلى

يهربلا.بالسيفآخرهمفامتلجميعارؤوسهمعلىوكسرهاالاعتابترجف

الأسباباعطاءحولالسفربقيةويدور)63(.ناج"منهميفلتولاهاربمنهم

عاموسنبوؤةأنويلاحظ.وبالمملكةبالشعبالدمارسيحلأجلهامنالتى

فالدماراسرائيللبنىالإلهىالاختيارفكرةإطارفىتدوراسرائيلعلى

العملوعدمبالعهدوالنكثالرذيسىمحورهأوالأولسببهبهمسيحلالذى

منعرفتفقط"إياكم:صراحةذلكعلىالسفروينصالاختيار.بمفهوم

الفقرةوفى)64("ذنوبكمجميععلىأعاقبكملذلكالأرضقبائلجميع

اسرائيل:بنونسيهوالذىالخلاصىاللهفعلإلىأيضاالسفريشيرالسابقة

القبيلةكلعلىاسرآئيلبنىياعليكمالرببهتكلمالذىالقولهذا!اسمعوا

سيكونالدمارأنمنالرغموعلى)65(.مصر"أرضمنأصعدتهاالتى

وردوقداسراذيل.بنىمنبقيةعلىسيبقىالربأنإلاالربيومفىشاملا

علىالربالسيدعينا"هوذا.مستقبليةنبوؤةالباحثونيعتبرهفيماهذا

تمامايعقوببيتأبيدلاأنىغيرالأرضوجهعنوأبيدهاالخاطذةالمملكة

ذلكفى...الأممجميعبيناسرانيلبيتفأغربلآمرأنذاهالأنه.الربيقول

وارد...الأمموجميعأدومبقيةيرثوالكى...الساقطةداودمظلةأقيماليوم

أرضهممنبعديقلعواولنأرضهمفىوأغرسهم...إسرائيلشعبىسبى

)66(.أعطبتهم"ال!ى

التعرفمنلابدالصحيحوضعهافىعاموسنبوؤاتنفهمولكى

الفترةفىعاموسعاشفقد.عاموسزمنالسالدةوالأوضاعالظروفعلى

مr-فىبالفعلتمرالذىلفلسطينالآشورىالغزوعلىمباشرةالسابقة

هذهوخلال.السامرةوعاصمتهاالشماذيةالمملكةسقوطعنهونتجق.م721
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الاسراذيليةالحياةسادالشماليةلاسرائيلآشورغزوعلىالسابقةالفترة

والدهشةبالذهولعاموسأصابالذى)67(والتقدمالازدهارمننوععامة

يصبهاالمىويلا"وفىسفرهفىالحياةلهذهوصفهفىواضحايبدووالذى

جبلفىوالمطمئنينصهيونفىللمسترحين"ويل:المنعمينالمترفينعلى

فراشهمعلىوالمتمردونعاجمنأسرةعلىالمضطجعون...السامرة

صوتمعالهادرون.الصيرةوسطمنوعجولاالغنممنخرافاوالآكلون

الخمركؤوسمنالشاربونكداود.الغناءآلاتلأنفسهمالمخترعونالرباب

)68(.الأدهان...0،بائضليدهنوقوالذين

فىوالأخلاقيةالدينيةالحياةفىتدهورالمادىالازدهارهذاقابلوقد

الأغنياءيهتمولخ!7.فقراالفقراءوازدادغنى،الأغنياءازدادثقد.عاموسعصر

علىالأغنياءيحياهاالتىوالرفاهيةالترفبحياةعاموسصدموقدبالفقراء.

كماالفقراء.ضدالأغنياءمارسهاالتىالمظالمبكئرةوصدمالفقراء،حساب

خلققدعصرهفىالاسرائيليونيعيشهالذىالمادىالتقدمأنعاموسأدرك

متغلونوالأغنياء)96(مرتشونفالقضاةاللاخلاقية.الفوضىمنحالة

ذلك!غيرإلى)71(الغش.عمادهموالتجار)07(لهمعبيدإلىوحولوهمللفقراء

ينبوتهوأعطتعاموسسخطأثارتالتىوالاجتماعيةالأخلاقيةالجرائممن

بالاضافةاجتماعيامصلحاالنبىمنجعلواضحاوأخلاقيااجتماعيابعدا

الأساسية.الدينيةوظيفتهإلى

عديدةبتغيراتالدينيةالحياةأصيبتالأخلاقىالانحلالإلىوبالاضافة

ولعل،السابقونالأنبياأرساهالذىالسليمالدينىالمسارعنبهاانحرفت

!دانةإلىالوثنيةالعبادةمظاهرمنالعديدتسربالانحرافهذامظاهرأبرز

خيمة"حملتهم:البعلبعبادةالمرتبطةالدينيةالعاداتوانتشارالإسراذيليين

)72(.!لنفوسكمصنعتمالذىالهكمنجمأصنامكموتمثالملكوم
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علىلتؤكدعاموسرسالةأتتالمتدهوروالخلقىالدينىالوضعهذاوأمام

الذىالأخلاقىالنظامفرضعلىالربقدرةرإظهار،الالهيةالعدالةمفهوم

جديدتفسيرتقديمعاموسويحاول.الشعبمعالمقطوعالعهدعليهنص

عدالته.علىشاهدةتكونلكىاسراذيلاختارقدفالرب.العهدلفكرةوعميق

الحقيقى.مكانهافىاسراذيليضعلأنهمضمونهفىثورياالتفسيرهذاويعد

هوالذىالرببينعهدولكنهالقوةفىمتساويينطرفينبينليسهنافالعهد

خلالمنإلا()الربأمامشيناتساوىلاالتىاسرانيلوبينشئكل

يومقدوميتوقعواأنالجميعوعلىالخطايا.عنوبعدهاعهدهعلىحفاظها

خاطىكليموت"بالسيف:للمظالمالمرتكبينبالخاطئينغضبهووقوعالرب

يوميشتهونللذين"ويل)،7(بيننا"ياأتىولاالشريقتربلاالقائلينشعبى

)75(...."نورالاظلاماالربيومأليس..الرب

الخلقيةوالانحرافاتالاجتماعيةالمظالمصوربعضعاموسسفر!يعطى

ففى.العدالةدينالصحيحالدينإلىوالعودةكلههذانبذإلىويدعووالدينية

باعوالأنهمعنهأرجعلا..اسرائيلذبوبأجل،مننقرأ:الثانىالاصحاح

رؤوسعلىالأرضترابيتهممونالذين،نعلينلأجلوالباصبالفضةالبار

حتىواحدةحبيبةإلىوأبوهرجلويذهب.البائسينسبيلويصدرنالمساكين

دىلشربونمذبحكلبجانبمرهونهثيابعلىويتمددونقدسىاسميدنسوا

فىوالاغتصابالظلميخزنونالذينأولثك...ألهتهمبيتفىالمعرمينخمر

وفى...)76(،الفراشدمقسوعلىالسريرزاويةفىالجالسون...قصورهم

السامرةجبلفىالتىباشانيابقراتالقولهذا!اسمعى:يقولأخرىفقرة

وفى)*("لنشربهاتلسادتهاالقائلةالبائسينالساحقةالمساكينالظالمة

أيهاةوافروخطاياكمكثيرةذنوبكمأنعلمت"لأنى:نقرأآخرمكان

لم.781"البابفىالبائسينالصادونالرشوةالآخذونالبارالمضايقون
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يعالجالمنحرفةالاسرائيليةللحياةالصريحةالصورةهذهتقديموبعد

الالهىالانتقاموعلىالالهيةالعدالةعلىالشديدبالتماكيدالوضعهذاعاموس

انتقامهشديدالربفيهيصبالذىاليوموهو،الربيومقدومتوقعفىممثلا

معالعهدأنعلىالوقتنفسمىعاموسويؤكد،المظالمهذهمرتكبىعلى

أشكاله.كلفىالظلمعنوالبعدالعادلالعملإلاويثبتهيقيمهلنالرب

الحقوثبتواالخيروأحبواالشرابغضواتحيوا...لكىالشرلاالخير"اطلبوا

الرباطلبوا...يوسفبقيةعلىيترامحفالمحنودالهالربلعلالبابفى

.Y(9)"فتحيوا

يميلالحقوتئبيتالشروبغضالخيرطلبفىالترغيبجانبلمالى

الذىالربيومقدوموتدقعتقامهواالرببغضبالتذكيرإلىأيضاعاموس

فقطالاجتماعيةبالعدالةالسفريطالبولا.اسرائيللبنىالنهايةبمثابةهو

منالتخلصطريقعنالصحيحةالعبادةإلىبالعودةأيضايطالبولكنه

يمليهوبماالدينيةبالروحالاهتمامطريقعنوكذلك،الأجنبيةالدينيةالمؤثرات

الخاليةالطقوسأداءعلىالتركيزونبذحميدةوسلوكياتأخياتمنالدين

وبينالمختلفةبطقوسهاالعبادةبينوالربطالأخلاقيةالدينيةالروحهذهمن

الطقوسأماالسليمالأخلاقىالسلوكإلىتودىالسليمةفالعبادة،الأخلاق

كرهت"بغضت:الربعندلهاقيمةفلاالأخلاقىالبعدهذامنالخالية

لاوتقدماتكممحرقاتكملىقدمتمإذاإنىباعتكافاتكم.التذولستأعيادكم

أغانيكضجةعنىأبعد.اليهاألتفتلامسمناتكممنالسلامةوذبائحأرتضى

فىوواضح)08(."دائمكنهروالبركالمياهالحقوليجرأسمعلاربابكونغمة

ناحيةمنالعبادةوأشكالالطقوسبينالربطعمليةالأخيرالاقتباسهذا

الثانية.بدرنالربيقبلهاولاتصلحلالهالأولىأخرىناحيةمنوالبروالحق

منالخاليةالعبادةفىالقومأسلوبمنعاموسيسخرآخرمكانىوف

الذنوبمنالاكثارإلىالقوميدعوعاهوسوكأنالنصمنويبدوالمضمون
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إلى"هلم:ساخرةتهكميةلغةفىلقومهالدينىالوضعينقدالحقيقةفىوهو

ذبائحكمصباحكلواحضرواالذنوبوأكثرواالجلجالإلىوأذنبواايلبيت

وسمعوابنوافلونادواشكرتقدمةالخميرهنوأوقدراعشوركمأيامثلاثةوكل

)81(.اسراذيل"بنىياأحببتمهكذالأنكم

بينالعدالةسيادةفىالصادقةالرغبةعاموسدعوةمنيتضحوهكذا

والدعوةوالفقراههالأغنياءبينوالتقريبالاجتماعىشكلهافىخاصةالناس

الدينية-الروحوبعث،والأخلاقالدينبينوالربط)82(،والخيروالحقالبرإلى

فىالإلهىبالعقابوالتذكير،عامةالعبادةوفىالدينيةالطقوسفىالأخلاقية

المفاهيممنذلكغيرإلىوبعهدهالخيرةوأفعالهاللهبنعموالتذكيرالخطحالة

الدينىمضمونهافىالهامةالأسفارأحدعاموسسفرمنجعلتالتى

)83(اتجاههافىعالميةمضامينوهى.القديمالعهدأسفاربينوالأخلاقى

الربعلاقةعلىيركزحينالخصوصيةبعضمنالسفريخللموانهذا

بايأرضوالوعدالعهدبينويربطالاختيارظلفىالعهدويفسرالمختاربشعبه

فىللعالميةمضادةدعوةتعكسأهوروكلهاالسفر،نهايةفىيتضحكما

أبحاثهمفىالنقادوأنخاصةالسفرعلىدخيلةالمادةهذهتكونوربما.الدين

وأنبأكملهالسفرهذايكتبلمعاموسأنعلىأكدواعاهوسلسفرالنقدية

الأصليةمادتهإلىوأضافت)84(والتغييربالتعديلإليهاهتدتقدالمحررينيد

بعضفىالملحوظالعالمىالدينىللاتجاهمغايرةتكونربماإضافيةمواد

بينعاموسسفرتذبذبعنمسئولةالمادةهذهتكونوربماالسفرنصوص

الدينى.اتجاههفىوالخصوصيةالعالمية

السلوكعلىوالتركيزوالبرالخيرفعلعلىالشديدالقكيدهذاوبسبب

إلىدعوةبأنهاعاموسدعوةوصفتالالهيةالعدالةوعلىالأخلاقى

العلةوأنهوجبروتهعظمتهخلال!فقطليسواحدفالإله)85(العملىالتوحيد

هذهولعل.والحقالبرإلهلأنهو،حدولكنه،الكونظاهراتكلوراءالأولى
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عاموسنجدحيثالاسرائيليةالنبوةتاريخفىلعاموساضافةأهمتعتبر

دعمهدفهإسرائيلبنىفاختيارأخلاقياتعليلاويعللهالاختياريفسر

ماإذاالمختاربالشعبواجباالعقابيصبحهناومنونشرها.الأخلاقيات

قداسرائيلبنىديانةأنفيهشكلاوممالتيار.الأخلاقىبالشرطأخل

البشربشئونتهتمديانةإلىقوميةديانةهنعاموسيدعلىتحولت

يخصولاوالأممالبشرعامةيخصعامحكميهوهالالهفحكم)86(عامة

كماأخطاذهاعلىأيضاالأخرىالأمميعاقبالواحدوالالهفقط.اسراذيل

أخلاقياتكليفامففةلأنهاوأقوى-أشدلاسرائيلعقابهإنبلإسراذيليعاقي

الأخلاقىالتكليفبهذاأخلتمافاذاالربوبينبينهاالخاصةالعلاقةيبرر

الأخلاقىالتكليفهذاإهماليؤدىوهكذاوالدمار.الهلاكذلكعلىاستحقت

هىتصبحالعبادةوأشكالالحنقوسأنكماوبطه،.الاختيارسقوطإلى

نأالأخلاقى.وهدفهامعناهامنأفرغتماإذامعنىأوقيمةبلاخرىlا

فىمقدسةلأنهاوذلك)87(المطلقةقيمتهالهاأصبحتعاموسعندالأخلاق

ورحيموعادلبارإلهنفسههووالرحمةوالعدلالبريطلبالذىفالالهجوهرها

ولهذه)ول(.البشرحياةفىاللهلصفاتانعكاسإلاهىمافالأخلاقيات

بماالاسراذيليةالنبوةتاريخفىالهامةمكانتهعاموساحتلمجتمعةالأسباب

خطواتالديانةبهاخطتجوهريةتعديلاتمنالاسراذيلىالدينعلىأدخله

العالمية.إلىالطريقعلىجريذة

عويايا:سفررابعأ:

يعادلممايتكونحيثالقديمالعهدأسفارأقصرعوبدياسفريعتبر

ولا.الشديدلقصرهنظرأإصحاحاتإلىقسمتهوبدرنواحدإصحاحا

التىالرؤياصاحبعويدياعنولامزلفهعنمعلوماتأيةعلىالسفريحتوى

سقوطبعدمافترةإلىعودتهالنقاديقترحالسفرمحتوىوهنالسفر.يرويها

منالأولالنصففىالرؤياهوضوعإيومزوالوقبل3.قoAVعامأدرشليم
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القرننهايةعوبدياسفرتا!ليفزمنيكونأنالنقادويرجح.الخامسالقرن

)98(.الميلادقبلالخامسالقرزبدايةأوالسادس

إرميا.سفرفىبمواضععوبديافقراتبعضبينواضحتشابهوهناك

اللفظمستوىعلى16-94:14بإرميا14-عوبدياتشابهأهمهاومن

سمعناأدومعنالربالسيدقال"هكذا:تقولعوبدياسفرفبداية.والمعنى

قدإنى.للحربعليهاولنقمقوموا.الأممبينرسولوأرسلالربقبلمنخبرا

الساكنأيهاخدعكقدقلبكتكبر.جدامحتقرأنت.الأممبينصغيراجعلتك

نإ.الأرضإلىيحدرنىمنقلبهفىالقائلمقعدهرفعةالصخرمحاجىفى

أحدركهناكفمنالنجومبينموضوععشككانديانكالنسرترتفعكنت

التالى:النحوعلىإرميافىحرفىيشبهبشكلتتكررالفقرة"هذهالربيقول

وتعالواتجمعواقائلاالأممإلىرسولوأرسلالربقبلمنخبراسمعتقد

بينومحتقراالشعوببينصغيراجعلتكقدهالأنىللحربوقومواعليها

الماسكالصخرمحاجىفىساكنياقلبككبرياءتخويفكغركقد.الناس

نأ"ويجبالربيقولأحدركهنافمنعشككنسررفعتوىانا!مةمرتفع

:94إرميافىعبارةوردتوقد.أدومعنأيضاهىهناإرميانبووةأننشير

هكذاأدوم"عن:نقرأإرمياففى.عوبدياسفرفىالأولىبالعبارةشبيهة7

11أيومعنالربالسيدقال"هكذا:عوبدياعبارةتشبهوهىالجنود"ربقال

واستبدالقالا،"هكذاعبارةوفى"أدوم"عنكلمتىفىوتاخيرتقديمفهناك

عوبديا.فى"الرب"السيدبإرميا"فىالجنود"رب

94:9001بإرميا6-5عوبديابينحرفىشبهتشابههناكوكذلك

أفلا.هلكتكيفليللصوصأوسارقونأتاك"إن:عوبديايقولحيث

عيسوفتشكيف.خصاصةيبقونأفلاماطفونأتاكإن.حاجتهميسرقون

أفماالقاطفونأتاك"لو:إرميافىالعباراتنفسوتردمخابذهوفحصت

ولكننىيكفيهممايعلكونكانواأفماليلااللصوصأوعلاقةيتركونكانوا
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ثالثتشابهوهناك".يختبئأنيستطيعفلامستتراتهوكشالتعيسوجردت

.8-94:7وإرميا01-8عوبديابين

أدومعنإرميانبوؤةبينومعنويالفظياكبيراتشابهاهناكأنوالخلاصة

تكراربكاملهعوبدياسفريكونأنيرجحوهذابايرم.الخاصةعوبدياورؤيا

إرميامحتوياتإلىجديدايضيفلافهو.إرميامن94:722للإصحاح

واحدمصدرأوأصلهناكيكونوربما.عوبديامنتفصيلاأكثرتاأتىالتى

أيوم.لنبؤؤةبالنسبةللسفرين

السفرينفىاستخدمتواحدةنبوؤةبأنهاالتشابههذاالنقدعلماءويعلل

الفقراتهذه"إن:واتسيقول.إرمياعنالنبوؤةبنقلعوبدياقاموقد

أنهمافىشكيوجدولا16(-94:14بإرمياالشبهشديدة14-)عوبديا

النبوؤاتتذكربهاتمالتىالطريقةعلىمثالوهذاالنبوؤة.لنفسصورتان

الكتابنحننستخدممثلمامتأخرعصرفىجديدتطبيقفىوماستخدامها

يعظوهوعوبدياأنالتفسيرهذاومعنى".الدينىوالتعليمللوعظالمقدس

عوبدياسفريعرضالحقيقةفىالرأىوهذاارميا.عندواردةبنووةاستخدم

وادعاءلعويدياوليستلإرمياالنبوؤةناحيةفمنالشديدللخطرعوبدياورؤيا

رؤيايرلمفهوالزاو!دةهذهمنصحبحغيرإدعاءرؤياشاهدبأنهعوبديا

عوبدياسفريستحقلاأيضاالشكلوبهذاحرفيا.إرميانبوؤةاستعارولكنه

أيومنبووةنقللأنهالقديمالعهدكتابداخلمستقلكسفروجودلهيكونأن

الأساسى.وموضوعهاومعانيهابألفاظهاإرميامن

النبووةأصلهىعوبديافىالواردةالنبووةيجعلآخررأىوهناك

وفى.إرمياعلىسابقتاريخىموقعفىعوبديايضعوهذاإرميافىالواردة

7:)94إرمياإلىوالمنسوبةأدومضدالنبوؤةإن5:أيسفلتالناقديقولهذا

وعيدفىالواردةلتلكالمماثلةوالفقرات.أصيلةكلهابالتاكيدليست22(-

الأساسيه.إرميامادةإلىمتاخروقتفىأضيفتقدتكونأنيمكنعوبديا
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متقدماتاريخاالنقادبعضحددوقد)09(الآحتمال"وجهعلىحدثماوهذا

بينماالميلادقبلالتاسعالقرنمنتصفإلىثايسردهحيثعوبديالسفر

قلهوازنأماالميلاد.قبلالسادسالقرنمنتصففىإدلكورتوضعه

باعتبارالميلادقبلالخاسالقرنوهومتأخراتاريخااختارتفقدومدرسته

وصفأوسردمجردولكنهاتهديداأووعيداليستعوبديافىالنبوؤةأن

)19(ومقهورةمهزومةأدومفيهتكونتاريخىموقعفىتوضعأنيجبولذلك

أدومنبوؤةلعزلقوىمبرريوجدلالأنهالأخيرالرأىهذاإلىنميلونحن

الأممضدوردتالتىالنبوؤاتبقيةعنوفصلهاهستقلسفرفىووضعها

لنبوؤةمستقلسفرأفردأنيحدثالأنبياءولممنوغيرهإرمياعندالأجنبية

سفراتمثلأننبوؤةكلتستحقالمنطقوبهذا.هذهأدومنبوؤةمعإلاواحدة

بقيةمعإرمياسفرهوأدومنبووةفمكانولذلك.معقولغيرأمروهومستقلا

ودمشقعمونبنىضدوبخاصةالأجنبيةالأممضدالنبوؤاتمنأخواتها

وملحوقةمسبوقةإرميامن94الإصحاحنفسفىوردتوكلهاوعيلاموقيدار

48(-)45والفلسطينيينومؤابمصرمثلأخرىأممضدأخرىبنووات

داخلمستقلكسفرعوبدياسفروجوديصبحالشكلوبهذا)05(.بابلوضد

منطقى.غيرأمراالقديمالعهد

يوضعوهو،يوئيلسفرمنوروحهومحتواهلغتهفىعوبدياسفرويقترب

رذياكلمةالسفرويستخدم.مباشرةيوذيلسفربعد7السبعينيةالترجمةفى

نفسالسفرويعكس.عوبديامارسهاالتىالنبويةالتجربةنوعيةلتحديد

للأمممعاداةمنيوذيلسفرفىوجدناهاالتىالخصوصيةالعنصريةالأفكار

تاريخحولاختلافوهناك)29(.يهوهيومفىالأممهذهدماروتوقع،الأجنبية

القرنمنتصفإلىيعودأنهالنقدعلماءبعضيرىإذعوبدياسفركتابة

السادسالقرنمنتصفإلىيعودأنهآخرونبرىبينماالميلادقبلالتاسع

عنواضحةصورةلتكوينيكفىلاذاتهحدفىوالسفرr(.9)الميلادقبل

الأخرى.النبويةالكتاباتضوءفىإليهالنظرمنولابدمحتواه
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)يونس(يونانسلر:خاهسا

وحىعلىيشتمللمأنهفىالأنبياءأسفاربقيةعنيونانسفريختلف

بنىأنبياءبقيةمعالحالهوكمايهوهبإسمالنبىتلقاهاأقوالأومعين

بالذهابإلهياأمراتلقىالذىنفسهالنبىقصةالسفريحكىولكنإسراليل،

فأرسل،سفينةفىترشيشإلىهربولكنه،التوبةإلىودعوتهانينوىإلى

ثارتالتىالعاصفةولتهدئةالبحر.اضطرابفىتسببتشديدةريحاالله

فىيونانوظلكبيرحوتفابتلعهالماء،فىالبحارةبهألقىيونانفعلبسبب

إلىيونانصلىأنبعدالبرإلىالحوتقذفهثمليالهوطتأيامثلاثةجوفه

اللهطاعةإلىأهلهايدعولكىنينوىإلىويذهب.الحوتجوفمنإلهه

لدعوةنينوىأهليستجيبويحدؤ%ن.يوماأربعينبعدبالدمارويتوعدهم

نصحسب"شديدا"غمالذلكيونانويغتمالإلهىالعقاببهميقعفلايونان

ورحيمرؤوف"إلهبأنهالربويتهم.روحهياخذأنالربمنويطلبالسفر

منيونانالربويخلص2(.)4:الشر"علىونادمالرحمةوكثيرالغضببطئ

الربلهضربثم،رأسهعلىظلافكانتفوقهارتفعتيقطينةأرسلبأنغمه

علىالشمسوضربت،يبستحتىاليقطنيةفضربتدودةأرسلبأنمثلا

علىأشفققديونانأنذلكفىوالمثل.الموتلنفسهوطلبفذبليونانرأس

نينوى.أهلعلىالربلشفقةويغتماليقطنية،

النبوةدافعبينتناقضاهناكأنوقصتهللسفرالوصفهذامنويتضح

أنبياءامنكثيرمعقبلمنتكررتظاهرةوهى،النبىلدىالشخصيةوالرغبة

تجاهإنسانىفعلردأقوىيعتبريونانسلوكولكنإرميا.بينهمومن

وهوالإلهىللامرللاستجابةتجنباالهروبالنبىيقررحيثالإلهى،الاختيار

قبل.منايانبياهمنأحدمنيحدثلمسلوك

منكثيراالنقادوجهالنبىمنالغريبالسلوكهذاإلىوبالإضافة

منتخلولاالقصةأنمنهاالسفريرويهاالتىالقصةتتناولالتىالانتقادات
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جوففىحيايونانوبقاءليرنانالحوتابتلاعمثلالأسطوريةالعناصر

العالمأدبفىموجودةالأسطوريةالفكرةوهذه،الموتمننجاتهثمالحوت

هروبالأولىبفكرتينيونانسفرفىتختلطولكنهاصورةمنأكثرفىالقديم

وقد.نينوىباهليهوهرحمةعلىواعتراضهيونانرضاعدموالثانيةيونان

يعرفلمالتاريخوأن،خاصةالخيالمنضربالقصةأنالنقادبعضاعتقد

السفرفىنينوىاستخدامكانإذإلا)49(يهوهعبادةإلىنينوىتحول

تاريخية.حقيقةإلىيشيرولارمزيااستخداما

بعدشاعأدبىجنسإلىوتنتمىتعليميةالقصةأنالنقادبعضويرى

منالسفريخلوولا.المقدسةالكتبمنمأخوذةحقائقعلىهـلعتمدالسبى

الإنسانيةنزعتهإلىبالإضافةهذا،بالآراميةمتالرةولغتهأجنبيةمؤثرات

ولهذاوعزرانحميامنذسادتالتىللخصوصيةالمضادة)59(والعالمية

بموضوعيتعلقفيماخاصةوراعوثوهاشعياءالتكوينبأسفارمتالرفهو

بنىعلىعهدهيقتصرولالأجنبيةايامملتشملتمتدالتىورحمتهيهوهعدالة

بعدماكتاباتمنأنهفيعتقدالعالميةوميولهالسفرلرؤيةونظرا)69(.إسرئيل

لاشكرمزمورإضافةمنهاالنصيةالتغييراتمنلعددتعرضوقدالسبى،

منه.أحدثأوالسفرمنأقدمكانإنيعرف

هيخاسلر:سادسا

سفرهفىالملقبميخاهوقممالثامنالقرنأنبياءهنالثالثالنبى

726-741)وآحاز.م(ق742-)745يوثاممنلكلوالمعاصربالمورشتى

بعضعصرهشهدوالذىيهوذاملوكمنق"م(796-)725وحزقياق.م(

يدعلىالسامرةخرابمنهاالإسرائيلىالتاريخفىالخطيرةالأحداث

ميخاعاصروقدهذا.لأورشليمالآشورىوالحصار.ق.م72لأالآشوريين

مقارنةمنيظهرحيثأشعياءالنبىوهوإسراذيلبنىأنبياءأهممنواحدا
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كانميخاأنأشعياءسفرفىمشابهةبفقراتميخاسفرفىالفقراتبعض

تقعكانتجتهريشةتدعىقريةمنميخاوياكى)79(.بأشعياءمعرفةعلى

وهذا.منهاميلاوعشريناثنينمسافةوعلىأورشليممنالغربىالجنوبإلى

الفاسدةللاحوالميخاغضبفقدلعاموسحدثوكماريفىميخاأنيعنى

التاريخيةميخاشخصيةعنأما.والسامرةأورشليممنكلعلىالمسيطرة

ثمالشمالفىالسامرةسقوطقبلدعوتهوباشرظهربانهقوىاعتقادفهناك

وليسلإشعياءمعاصراكانوأنه)89(.وأورشليميهوذاأوضاعنقدإلىاتجه

معلوماتتوجدلاذلكعداوفيما.عليهتاثيرلإشعياءيكونأنالمستبعدمن

بينمنميخاكانإنالمؤكدمنليسأنهكماميخاعلىتدلأخرىتاريخية

)99(.لاأمالمحترفينالأنبياء

فىبعضهاأتىالمتنوعةالنبوؤاتمنعددعلىميخادعوةوتشتمل

(؟.).السامرةبدماريختصوأغلبهاوالدمارللويلنبوؤاتأووثتصورة

الدينيةوالمفاسد)101(الاجتماعيةالمظالمضدموجهةنبووأتوهناك

(3101والكهنةالمحترفينالأنبياءوضد)2.؟(اسرائيلبنىقضاةوضد

أورشليمبسقوطخاصةنبووةأيضاوهناك؟(.)4يهدذحكامضدوكذلك

مستقبليةنبوؤاتمجموعةهناكوالدمارالويلنبوؤاتجانبوىالى)501(.

مملكةنبوؤةمنهاالإلهىالخلاصموضوعاتوتتناولبالتفاؤلتتصف

)701(صهيونمجدتسمىونبونةالشتاتمنالمسبيينوعودة)601(يهوه

)801(.لحمبيتفىالمخلصهيلادونبوؤة

فىالدينيةللأوضاعصريحانقداميخايقدمالسامرةدمارنبوؤةوفى

تنبأحيثالعقيدةوفسادا!أجنبيةالعبادةبتسربيتعلقماخاصةالشمال

السامرة"فاجعل:الصحيحةالعبادةعنالبعدبسبببالدمارالساهرةعلى

أسسهاوأكشفالوادىإلىحجارتهاوألقىللكروممفارسرالبريةفىةخر

أصنامهاوجميعبالنارتحرقأعتار-هاوكلتحطمالمنحوتةتماثيلهاوجميع
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()1901،تعودالزانيةعقرويالىجمعتهاالزانيةعقرمنلأنهاخراباأجعلها

بينالمنحوتةوالتماثيلالأصنامعبادةانتشارإلىالفقرةهذهوتشير

والزانيةالزنىفكرةأوموتيفاستخدمميخاأنيلاحظكماالإسرائيليين

استخدمهأنسبقموتيفأورمزوهوالأجنبيةالعبادةفىالوقوعإلىإشارة

بينمابالزانيةإسراليلوصففىميخاعناختلفوالذىقبلمنهوشع

الكنعانية.البيذةشكبلاوهىبالزانيةالأجنبيةالبيذةيصفميخا

اجتماعيانقداتقدمفهىالاجتماعيةالمظالمضدالموجهةالويلنبوؤةأما

مرتكبيها:ينتظرالذىوالعقابالاجتماعيةالمفاسدألوانفيهتوصفصريحا

يشتهونأنهم....مضاجعهمعلىالشروالصانعينبالبطلللمفتكرين"ويل

والإنسانوبيتهالرجلويظلمونويأخذونهاوالبيوتويغتصبونهاالحقول

011()بشر"العشيرةهذهعلىأفتكرهأنذاالربقالهكذالذلكوميراثه

بنىورذساءقضاةباوضاعالاجتماعيةبالمظالمالخاصةالنبوؤةهذهوترتبط

همووقوعهمبلالمفاسدهذهبوقوعوسماحهمالدينشنونوإهمالهمإسرائيل

بيتوقضاةيعقوبرؤساءيااسمعوا"وقلتلها:وارتكابهمفيهاأيضا

اننازعينالشروالمحبينالخيرالمبغضين.الحقتعرفواأنلكمأليس.إسرائيل

ويكشطونشعبىلحمياكلونوالذينعظامهمعنولحمهمعنهمجلودهم

بليجيبهمفلاالربإلىيصرخونحينذذ...عظامهمويهشمونعنهمجلدهم

الأنبياءينقدالمعنىوبنفس)111("أعمالهمأسا!اكما...عنهموجههيستر

الأنبياءعلىالربقال"هكذا:وغوايتهالشعببإضلاللتهمهمالمحترفين

يجعللاوالذىسلاموينادونباسنانهمينهشونالذينشعبىيضلونالذين

لكمظلام.رؤيابلاليلةلكمتكونلذلكحربا.عليهيفتحونشيئاأفواههمفى

الراؤونفيخزىالنهار.عليهم!يظلمالأنبياءعنالشمسوتغيبعرافةبدون

هلآنأنالكننى.اللههنجوابليسلأنهشواربهمويغطونالعرافونويخجل

1(.")3"بخطيتهوإسرائيلبذنبهيعقوبلأخبروبأساوحقاالربروحقوة
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الإسرائيليةالدينيةالمؤلسساتلكلالنقدتقديمفىالنبوؤةهذهوتستمر

وأنبياءوقضاةكهنةمنالمؤسساتهذهعلىالقائمينوتعتبراستثناءبلا

بكلالاجتماعىالظلموقوععنمباشرةمسئوليةمسئولينوروساءمحترفين

إسراذيلبيتوقضاةيعقوببيترؤساءياهذا،اسمعوا:أنواعه

صهيونيبنونالذين.مستقيمكلويعوجونالحقيكرهونالذين

بالأجرةيعملونوكهنتهابالرشوةيقضونروساؤها.بالظلمواور!شليمبالدماء

فىالربأليسقاثلينالربعلىيتوكلونوهمبالفضةيعرفونوأنبياؤها

أورشليموتصيركحقلصهيونلسببكم.تفلحلذلكشرعلينايأتىلا.وسطنا

.t()13وعر"شوامشالبيتوجبلخربا

إلىبالدعوةيتعلقفيماقبلمنوهوشععاموسبدأهماميخاويواصل

سيطرةمنوالتخفيف،الدينأمرمن-فشدمادماصلاح،الدينيةالروحبعث

العقيدةبينالربطإلىوالدعوة،الدينيةالحياةالجوفاء-علىوالطقوسالشعاذر

أتقدمهل.العلىللإلهوأنحنىالربإلىأتقدم+بمالأخلاقى:والسلوك

زيتأنهاربربواتالكباشJ,بألالربيشرهلسنةأبناءبعجولبمحرقات

أيها.أيخبركقد.نفسىحظيةمنجسدىثمرةمعصيتىعنبكرىأعطىهل

الرحمةوتحبالحقتصنعأنإلاالربيطلبهوهاذاصالعهوماالإنسان

كلاسيكياتعريفاالأخيرةالعبارةوتعتبر)401(.،إلهكمعمتواضعاوتسلك

)501(.إسرائيلبنىأنبياءلديانة

ويتهمهباكملهالإسرائيلىالمجتمعميخاينقدالسفرفىأماكنعدةوفى

فان...للحدينةينادىالرب"صوت:بالعقابويتوعدهموالانحلالبالفساد

...غاشفمهمفى،لسانهمبالكذبيتكمونوسكانهاظلماملآنونأغنيائها

الشرإلىاليدان...الناسبينمستقيموليسالأرضمنالتقىبادقد

لأن...نفسهبهو!متكلموالكبيربالهديةوالقاضىطالبالرنيس.مجتهدان

وأعداءحماتهاعلىوالكنةأمهاعلىقاذمةوالبنتبالأبمستهينالابن

.")169"بيتهأهلالإنسان
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الوقتنفسفىبالخلاصوالوعدالإلهىبالعقابالوعيدبينميخاويمزج

والمادىالمعنوىالعقاببينالإلهىالعقابويتراوح.الاستقامةتمتماإذا

بالمفاسدالمرتبطالمادىفالثراء.والخرابالدمارإلىالنهايةفىيصلالذى

حقيقىفقرإلىيتحولالغنىوكأنمانوعهمنعقابهفيهاوالمتسببالاجتماعية

جوفكفىوجوعكتشبعولاتاكل"أنتمعنوى:جوعإلىيتحولوالشبع

أنت-تحصد.ولاتزرعأنتالسيفإلىأدفعهتنجيهوالذىتنجىولاوتعزل

عمرىفرائضوتحفظ.خمراتشربولاوسلافهبزيتتدهنولازيتوناتدوس

)117(."للخرابأسلمكلكىبمشوراتهموتسلكونآحاببيتأعمالوجميع

الرببهايقضىمحاكمةوعنوشعبهالرببينخصومهعنميخاويتحدث

الأرضأسسوياالجبالأيتهاالربخصوهة"اسمعى:الشعبهذاعلى

)118(.إسراذيل"يحاكموهوشعبهمعخصوهةللربفانالداذمة

بإعلانيكتفىلافهوميخانبوؤاتفىثابتامكانابالخلاصالوعديحتل

امكانيةإلىالوقتنفسفىيدعوولكنهوالشتاتالدهاروتوقعالدينونة

عنصرابالخلاصالوعدويعتبرالإلهى.الغفرانتومعخلالهنالخلاص

الدينىالهدفأوالدافعهنتستمدهالمختلفةالإسرائيليةالنبوةفىمشتركا

التناقضالنقادبعضعنديفسرأويشرحوهذاعام.بشكلللنبوةالأخلاقى

احدىتجمعحينإسراذيلبنىأنبياءرسالاتبعضفييظهرأنيمكنالذى

إلىوالخلاصوالعقابوالوعيدالوعدمكلونقيضهالشئبينالرسالاتهذه

فالخلاصالقوهىبالطابعميخاعندالخلاصنبوؤةوتتصف)919(.ذلكغير

فىالخلاصويأخذ"يعقوب"بقيةأو"إسرائيل"بقيةعلىالابقاءطريقعنيتم

الأممبينيعقوببقيةوتكون5:الأخرىالأمممنالانتقامشكلالوقتنفس

علىيدكلترتفع...الوعروحوشبينكانسدكثيرينشعوبوسطفى

لمالذينالأمممنأنتقموغيظوبغضب...أعداثككلوشنقرضمبغضيك

رأهنحةبمثابة!وميخاعندالخلاصأنأيضايتضحكما!()02"يسمعوا
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عنشيئاميخايذكرلاكاوفمانيقولوكماشعبهعلىالإلهيغدقهاإلهيةنعمة

الربرعايةعلىدألاخالصاإلهيافعلاالخلاصيجعلمماالشعبتوبة

أعماقفىبذنوبهاويطرحإسرائيلبنىبقيةعنيعفوفالرب)121(.ونعمته

يحفظلاميرائه.لبقيةالذنبعنوصافحالإثمغافرمثلكإلههو"منالبحر:

فىوتطرحآثامنايدوسيرحمنايعود.بالرأفةيسرفإنهغضبهالأبدإلى

)122(.خطاياهع!"جميعالبحرأعماق

نبىعندتردلموالتىالخلاصبفكرةالمرتبطةالجديدةالأمورمنولعل

الآباء،أجلمنالخلاصتحققفكرةميخاقبلإسراثيلبنىأنبياءمنآخر

دخلوالذينالشعبهذاآباءأجلمنلشعبهالخلاصيحققالربأنبمعنى

عنتزولقدالخطاياأنيعنىوهذابوعود.ووعدهمعهدفىالربمعهم

،يعود:السابقينالآباء.معالرفيوعودبسببإسرائيلبنىمنالقين

الأمانةتصنعخطاياهع!.جميعالبحرأعماقفىوتطرحآثامنايدوسيرحمنا

ويعتبر-)123(+القدمأياممنذلأبانذاحلفت-اللتينلإبراهيموالرأفةليعقوب

إبداعمنجديدةحشريةفكرةالذنوبعنالمستقبلىالضفحفكرةكاوفمان

عندالمتأخرالحشرىالفكرفىالبارزةالعلاماتإحدىبعدهمنوتصبحميخا

.(AYE)إسراذيلبنىأنبياء

يقدمنجدهميخاعندالخلاصىبالفكريتعلقوفيماهذاإلىوبالاضافة

بيتإلىالمنتسبالمخلصالمسيحظهورأوميلادنبوؤةهىهامةمستقلةنبوؤة

القضاءويتماقديممجدهاإلىالداوديةالمملكةبعودةميخاتنبأحيثداود

ياأنت"أمالحم:بيتمنالقادمالجديدالملكبواسطةإسرائيلأعداءعلى

الذىلىيخرجفمنكيهوذاألوفبينتكونىانصغيرهوأنتأثراتهلحمبيت

يسلمهملذلكالأزلأياممنذالقديممنذومخارجهإسرائيلعلىمش!لطايكون

ويقف.إسرائيلبنىإلىاخواتهبقيةترجعثموالدةولدتقدقكونحينماإلى
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إلىيتعظمالانلأنه.ويثبتونإلههالرباسمبعظمةالرببقدرةويرعى

كالأسدبأنهالمخلصهذاويوصف)125((سلاماهذاويكون،الأرضأقاصى

يدكلترتفعينقذمنوليسويفترسيدوسعبرإذاالذىلاالغنمقطعانبين

تحقيقللملخصوظيفةأهمأنوواضح"أعدائككلونتقرضمبغضيكعلى

الشعب.هذاءأعدامن)126(الانتقاممعلشعبهالخلاص

لعصرالمعطىالتصورمعالمخلصلوظيفةالمعطاةالصورةهذهوتتناقض

بمثابةالأعداءمنالانتقاماعتبرناإذاإلاالأهمبينيسودالذىالسلاممن

بطابعهاميخانبوةتحتفظوبهذاالسلامعنالمسقبليةالصورةلهذهتمهيد

نقرأ:وهكذا.للسلامالمستقبليةالرويةهذهمنالرغمعليالخاصالقومى

ويرتفعالجبالرأسفىثابتايكونالرببيتجبلأنالأيامأخرفى"يدكن

جبلإلىنصعدهلمويقولونكئيرةأمموتسير.شعوبإليهوتجرىالتلالفوق

صهيونمنلأنهسبلهفىونسلكطرقهمنفيعلمنايعقوبإلهبيت!إلىالرب

ينصفكثيرينشعوببينفيقضى.الربكلمةأدرشليمومنالشربعةتخرج

أمةعلىأمةترفعلامناجلورماحهمسككاسيوفهمفيطبعونبعيدةقوتهلأمم

وتحتكرمتهتحتواحدكليجلسونبلبعد.مافىالحربيتعلمونولاسيفا

تسلكونالشعوبجميعلأن.تكلمالجنودربفملأنيرعبمنيكونولاتينته

1271(والأبد،الدهرإلىإلهناالربباسمنسلكونحنإلههباسمواحدكل

الإلهوعالميةالدينعالميةأنللشكمجالايعطىلابماتوضحالأخيرةوالعبارة

العالمىفالسلام(VIA)الدينيةميخارؤيةعنالبعدكلبعيدةفكرةالواحد

عنيتحققولكنهالواحدالإلهإلىعالمىلتحولكنتيجةيتحققلاينشدهالذى

هستالرةستظلالتىلإسراذيلالعدوةالشعوبمنالإلهىالانتقامطريق

باسمشعبكلآلهتهاتعبدالأخرىالشعوبتظلبينماالخاصالواحدبإلهها

مطلقة.خصوصيةإلىميخانبوةتنتهىوهكذاالهه.

بالنسبةالمخلصالمسيحعنميخانبوؤةأهميةإلىالاشارةهناوتبقى

هنالىطيحقدومإلىواضحةإشارةأشارتقدالنبووةوأنخاصةللمسيحية
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ويقول.السلامعليهعيسىظهورشهدتالتىالمدينةوهىبالذاتلحمبيت

الذىلىيخرجفمنك...لحمبيتياأنت"أماالمحصوص:هذافىميخانص

يسلمهملذلك.الأزلأيامالقديممنذومخارجهإسراثيلعلىمتسلطايكون

إسراذيل".بنىإلىاخوتهبقيةترجعثموالدةولدتقدتكونحينماإلى

هذاقدومبعدالمرتقبالسلامإليالذكرسبقكماأيضاالنصويشير

بالاعتقادالشبهشديدةايأفكارهذهأنوواضحإسرانيل.علىالمتسلط

عليه.مريمبنعيسىالمخلصالمسيحشخصحولنشأالذىالمسيحى

الكنيسةتستخدمهاالتىالهامةالنصوصأحدمنيعدالنصلهذاا-لشلام

العهدأسفارتنبوؤتوعلىالخلاصيةعيسىوظيفةعلىالتكيدفىالمسيحية

هذاقوتالتىالأمورمنولعلالمخلص)912(.المسيحبقدومالخاصةالقديم

الصفحإلىالسفرنفسفىميخادعوةالمسيحيةالكنيسةجانبمنالاعتقاد

عن7الضفحبفكرةميخاعندالفكرةهذهربطتمحيثقيالمستقبلى

فداءنفسهيقدمالذىالمسيحبواسطةآنامهامنرتخليصها-ا+ئمةالبشرية

الفعلأنعلىهناوالتركيز.الخطاياهذهمنلهاوتخليصا،البشريةلخطايا

المطلقالفعلعنومعبرالمطلقةالإلهيةالإرادةعنمنبثقإلهىفعلالخلاصى

إلهىفعلفالخلاصال!ثثن.هذافىبشرىتدخلبدونأىالإلهيةللعناية

وهوميخاعندالبشرنجطاياعنالنظربصرفالأياممستقبلفىسيتحقق

عندالسلامعليهمريمبنعيسىالمخلصالمسيحشخصفىمحققإلهىفعل

المسيحية.الكنيسة

ناحدمسفرسابعأ:

فلاالإسرائيليةالنبوةتاريخفىالغامضةالشخصياتمنناحوميعتبر

تحديدحولكبيرااختلافاهناكأنكما،شخصيتهعنبالتحديدشئيعرف

بينالمحصورةالفترةفىالعلماءبعضوض!فقدفيه.جماشالذىالعصر

غيرالاشاراتبعضإلىاستناداوذلك13(.)ة3ق612-قم662
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نينوىومدينةالمصريةطيبةمدينةسقوطعنناحومسفرفىالواضحة

ويرجح.م.ق063حوالىبانيبالاشورموتبعدأشورواضمحلالالاشورية

دمارقبلعقودثلاثةأوعقدينإلىتعودناحومنبوةأنالعلما.ءمنآخرفريق

بعدمافترةإلىالسفريعودأنثالثفريقيرجحبينماق،م.612عامنينوى

المناسبة،هذهفىناحومألفهالكنسىالأدبمننوعالسفروأننينوىسقوط

ناحومشخصيةوجودينكررأىهناكالسابقةالآراءهذهإلىوبالاضافة

دواذرفىنشأت)131(دعائيةسياسيةوثيقةاسمهيحملالذىالسفرويعتبر

ويعتقد.بعينهنبىمنوليسبالطقوسمهتمةدينيةجماعةبينأونبوية

عنهيتحدثالذىالعدوشخصيةتحديدالصعبمنأنهالرأىهذاأصحاب

وبابللسومرالاسطورىالتراثمنرمزيةأسماءاستخدامبسببالسفر

نأيرونالقديمالعهدنقادفغالبيةالاختلافاتهذهمنالرغموعلىوأوجاريت.

علىسابقاكانربماوأنهوالشعاذربالطقوسالمهتمينمنعقيدةنبىناحوم

أرمياالنبىونقدلهجومهدفاكانوالذىالرسمىالهيكلنبىعزوربنحننيا

)133(.28()آرميا

النبووأتمنمجموعةمنيتكونفهوناحومسفربمحتوىيتعلقوليما

متنبئةلهاموضوعانينوىمدينةمناتخذتالحشرىالدينىالطابعذات

هناالسفرويؤكد14(.:12،)3:آشور.آثامبسببإلهىكعقاببسقوطها

سيطرةفكرةوهىألا.أخرىأسفارفىعنهاالتعبيرسبقرئيسيةفكرةعلى

الخلاصبفكرةخاصةعلاقةولذلك)133(،التاريخحركةعلىيهوهالإله

علىتصنيفهايمكنناحومفنبوؤةولهذاالعصر.هذاأنبياءعلىالمسيطرة

بنىأنبياءمنوغيرهماوأرمياحزقيالبنبوواتأشبهخلاصيةنبوؤةأنها

الأولالاصحاحيبدأإصحاحاتثلاثةعلىناحومسفرويحتوىإسراذيل.

نقدعلماءويعتقداطقوشى،،ناحومرؤياسفر.نينوىعلى"وحىبعبارةمنها

أولهاالمستقلةالأدبيةالوحداتمنعددهنيتكرنالسفرأنالقديمالعهد
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الأبجدىالترتيبكانوإن3.9-ا:وقدرتهيهوهعظمةيمجدأبجدىمزمور

الاسطورية.الأشاراتبعضالفقرةبهذهوتوجد.الكافحرفعنديتوقف

المحصورةالفقراتأما،أخرىمستقلةوحدة4:214-:2الفقراتوتكون

فىوتكونبعدها،جاءماأوسبقهامامعتنتظملافهى23:.ا-ا:بين

فىهذاوياتىإسرائيلواستردادبدمارهللعدروالوعيدليهوذاالوعدمعظمها

وأتقعلأحداثعيانشهادةالوصفمنتجعلالأوانواضحةشعريةلغة

بالويلالثالثالاصحاحويبدأ.الحالفىوقوعهاتمأحداثعلىنظرةكأنه

احتلالإلىتؤدىعسكريةلعملياتيكونماأشبهوصفمىنينوىعلى

ذلكيلىثم7(.-:1)3.السحريةوممارساتهافحشهاعلىعقاباالمدينة

662فىالآشوريينيدعلىالمصزيةطيبةلمدينةحدثبمافينوىلوضعمقارنة

-:37الفقرةوتتوقعهم Aالفقرةوتصنورطيبةمصيرنفسلنينوى

091-)3:الأخيرة %)Aشعبتشتتفقدحالثت"قدكانتلوكماالنبؤؤة

يخكنلمبخانهناحومعلىفايفرحكمالسفرتحليلومنرعاتها.وسقطنينوى

نبىمجردحتىيكنلمإنهبلأرميامعاصرهكانكمامصلحانبياولانبيا

)34!(.شاعراالأولالمقامفقكانولكنهكاذب

حيقوقصفرثامذأ:

بنىأنبياءتاريخفىالغامضةالشخصيا!منأخرىشخصيةحبقوق

ويشتركتقريبالناحوممعاصروهو.بالتحديدعنهيعرفشئفلا،إسرائيل

بنىضداتهاماتأيةمنسفريهماخلوأهمهاالخصائصمنعددفىمعه

اشتراكهمامعبقومهماالواقعللشرأساسيامصدراالدوواعتبار،إسرائيل

لاأسطوريةرمزيةلفةفىعنهوالحديثالعدو،شخصيةتحديدعدمفيأيضا

هذافىالنقادبينواضحخلافإيىهذاأدىوقد.الحقيقيةهواتهعنتكشف

.الخصوص
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V11عامقبلحبقوقسفركتابةتاريخالمؤرخينبعضحددوقد

السفراعتبروافقدهناومن،نينوىفيهسقطتالذىالعاموهو)135(ق.م

موجودةتزاللاكانتآشورأنذلكمنويفهم.آشور،ضدموجهةنبوؤة

بقيادةحدثتقدكانتالاشوريينضدالكلدانينثورةوأن،كامبراطورية

سفرفتاريخولهذاالميديين.معوبالاشتراك3(ق506)625-نبوبولسر

بينمامنطقةأحكمتالفترةهذهوخلالقمم625عامعنيتأخرلاحبقوق

أورشليمحوصرتأنإلىالأحداثوتوالتهيهوذاعلىسيطرتهاالنهرين

ق!.586عاميهوذايرلةوسقوطسقوطهاوتمق.م،795

متأملةعميقةرؤيةعنوالناجمةلكاتبهالروحيةالمعاناةعنالسفرويعبر

العدالةلقضيةيتعرضفهو.اليهوديةالتجربةخكلمنوأحداثهالعالمفى

سفركاتبفيهيعيشالذىللعصرالسياسيةا!ؤيةخلكلمنولكنالإلهية

ممصفلاسياسمهلعوةالعالمىالحكمدلنمالفلسففهوولذ&حبمولى.

مناقشةلتصبحالقضيةتصعيدإلىيلضأثمومن،والأخلاقبالعدالة

تتسببوكيف)136(.والامبراطورياتالأممحكمفىالإلهيةالعدالةلمشكلة

تقابلوألتى،واضحاتبريرالهاتجدلاالتىالشرورمنكثيرفىالأممهذه

إلىالنظرتستطيعولاالشرتنظرأنمنأطهر"عيناكإلهىبصمتأيضا

منه"أبرهومنالشرريبلغحينوتصمتالناهبينإلىتنظرفلمالجور

4(.1-:)1أيضاوأنظر.(Vl:1)حبقوق

علىيثيرهاالتىالفلسفيةالقضيةلهذهدينياعلاجاالسفرويعطى

الفردىالمستوىعلىأخرىأسفارأثارتهاأنسبقوالتى،الجماعىالمستوى

مناقشةنجدالسفرينهذينففى،الجامعةوسفرأببىبسفرمثلالشخصى

هنابينماالفرد،الإنسانحياةفىالإلهيةوالعدالةالبارالإنسانءشقالقضية

الأمميدعلىالبارةالأهةشقاءمناقشةإلىالقضيةتتحولحبقوقسفرفى

إسراذيلبنىقومهإلىاللوميوجهلاحبقوقأنذكرناأنسبقوقد.البارةغير
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الحاكمةالامبرا!درياتإلىبنقدهيتوجهولكنه،عنهمصادراالشريعتبرولا

فعلبردالامبراظورياتهذهشروريواجهلاوالذىالصامتالإلهىوالموقف

كفيلالإيمانأنهرالسفركاتبإليهيصلالذىالدينىوالعلاج.مناسبإلهى

4"يحيابايمانه"البارالانسانوأنالعالمشروربمواجهة : rمشابهعلاجوهو

أيوب.سفرفىالبارشقاءقضيةبهاعولجتالتىالدينيةالنظرلوجهة

دينياعمقااكتسبفقد،حبقوقسقرقصرهنالرغمو!لى،السببلهذا

بسببالكاتبمنقومىغضبعنتعبيرمجرديكنولموأخيا،ؤفلسفيا

تاليرهاالسئرنظرةتركتوقد.أعدائهمبدعلىقومهيعانيهاالتىالشرور

عزرارؤيامؤلفمكلالدينيةالشخصياتهنلكثيرالذاتيةالتجاربعلى

عباراتبعضاقتباسفىالظليرذلكويتضحلوثر.ومارتنالرسول!يولس

تتمثلأخرىأهميةوللسفر.الشخصياتهذهعندوتكرارهاحبقوقوألفاظ

العمليةلوصفيتعرضحيثالنبويةالرؤيابسيكولوحيةتسميتهيمكنفيما

اياسفارمنحبقوقفسفر.إنسانيةكتجربةبالر!لاالمتعلقةالداخليةالذاتية

الشخصيةداخلعلتالتىللعواملالوصفهذالمثلتعرضتالتىالنادرة

وماالوحى،أوالرؤيائلقىشاغةالنبىيعيشهاالتىالروحيةوالمعاناةالنبوية

والمعاناةال!لمىهذلكوكيف!ةالروياهلملمىداخلىاسمعدادمنذلكلواكب

وكذلك3-2:1أنظر)137(.عنهاينتجالذىالجسمانىوالارهاقالذهنية

حبقوقرآهالذىالوحىفىالأساسيةالصفاتهذهإلىوبالاضافة.3:16

متائزهتاريخيةحبقوقنبوؤهأنالنهايةفىنرىهسفرهيصفهكماالنبى

لهذهالوقتنفسفىومفسرة،عصرهفىالجاريةالتاريخيةبالأحداث6

التزمولو.بالموضوعيةتلتزملاتاريخيةفلسفةصاحبمؤرخفحبقوقالأحداث

بتوجيهاكتفىولكنه،قومهسلوكفىبقومهالواقعةللشرورعللعنلبحثبها

بالصمت.الإلهيةالعدالةواتهامقومه،أعداءإلىوالويلاتاللوم
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فىاياساسيةوالشخصياتبالأحداثيتعلقفيماالنقادءآرااختلفتوقد

داخلية،قوميةأحداثعنيعبرالسفرأنالنقادمنمجموعةرآتفقدالسفر.

يهوذاداخلداخلىتوترإلىيشيرإنماالشريريدعلىالباراضطهادوأن

يهوياقيم،الملكيقودهاشريرةيهوذيةوفثةبارةيهوذيةجماعةبين

منالرأىهذاأصحاباعتبرفقدولذلك،الكلدانيينبواسطةيتموالعقاب

كلالرأئهذاتبنىوقدالسفر.لكتابةمناسباتاريخاق!506عامالنقاد

فيمااختلافاتمع5391ونيلسن4191وهومبت6918،روتشتينمن

طقوسنبىحبقوقيعتبرهومبرتفالناقد.الشخصياتتخص

شالومعزلإلىفيشيرنيلسنأما،ليهوياقيمهلاكبيوميتوعدبررشليم

الشرير.يهوياقيموتعيينالبار

يدعلىهوإنمابيهوذاالواقعالاخبطهادأنالنقادمنئانيةمجموعةوترى

تحديدفىاختلافإلىأدىمما.شخصيتهتحديدفىاختلفخارجىعدو

وأنالاشوريون،بالعدوالمقصودأنوونكلبوديهرأىفقد.وسفرهحبقوقتارفي

فتار-ذللظوعلىلآشور.المهددينالكدانيينيدعلىبعقابيتوعدهميهو.

وسيلينفلهارزنأما3.ق612عامفىآشورسقوطهبلماإلىيعودحبعرو

هنوغيرهايهوذامعاملةأساعرالذينالكلدانيينإلىاشارةالعدوفيعتيران

التىالحديثةالبابليةالامبراطوريةعصرفىحبقوقتاريخيضعوهذا.الأمم

الذىدوميتزعمهثالثرأىوهناكقصم.538-612بينالكلدانييونأسسها

يتأخربذلكوهوالمقدونى،ا!برالاسكندرلانتصاراتصدىالسفرفىيرى

كلمةأناعتبارعلىذلكيبنىوهو.السابقةالآراءعنتقريباقرونثلائةبالسفر

الفقرات)انظراليونانيونوهمالكتيم"5إلىصححهنصىخط""الكلدانيين

1:،61:-516,11- 13 3: 516 15- `: x.)فى""شرقااللفظويفسر

كلوالسفر.الأدنىالشرقعلىالغربمنهجومإلىاشارةبأنه179:الفقرة

)913(.قم331أربلاومعركةقمم333ايسوسمعركةبينفياكتبرأيه
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وتحديدالبار،وغيرالبارشخصياتتحديدفىالنقادآراءاختلفتوهكذا

وإعادة،وفقراتلألفاظوحذفنصميهبتغييراتهذاوارتبطالسفر.كتابةزمن

الأدبى.وبنائهالسفروحدةفىآخراختلافعنهانتجالسفرلأقسامترتيب

اعتبرناإذاخاصةواحدةأدبيةوحدةيكونالسفرأنوهلةلأوليبدروقد

أيسفلت،وخاصةالنقاد،منكثيراأنإلا،موضوعهووحدةحجمهقصر

فمنالشكلهفىوحدةبالضرورةتعنىلاالمضمونفىالوحدةاناعتبروا

كنسياكتأباتكونلكىالبعضبعضهاإلىجمعتالسفرأجزاءأنالمحتمل0

منيتكونحبقوقسفرأنإلىأيسفلتبحوثانتهتوقدالمعابد.فىيستخدم

وأصلاةبمزموروتنتهىوالويلاتوالنبوؤاتالمراثىمنمترابطةغيرمجموعة

أجلمنالطقوسنبىحبقوقهبيواحدشخصوضعمنكلهاوهىشكر

..)04؟(.المعبدفىدينيةاستخدامات

بناءفىجوهريأمشكلةبمفردهأثارفقدوالأخيرالثالثالاصحاحأما

معمبناهفىيتفقولاجماعىمراثىمزمورشكليأخدفهوالسفر.

متأخرةإضافةاعتبارهإلىالنقادببعضأدىمماعليهالسابقينالاصحاحين

السبى.قبلحبقوقعاشبينماالبابلى،السبىبعدمافترةمنحبقوقإلى

اسحاحهذلكفىبماالسفروحدةفكرةتبنىمنوجودمنيمنعلاوهذا

والأسلوبواللغةالموضوعوحدةإلىاستنادانفسهحبقوقإيىوعودتهالثالث

مزمورعنعبارةهوالثالثالاصحاحوأنالاصحاحاتهتربطالتىوالألفاظ

وأحشريةأسطوريةصورةفىعلوهضدمعركةفىيهوهبرؤيةيحتفلشكر

لشعبه.وانتصارهيهوهخلاصتتوقعغيبية

فىتظهرالإسرانيليةالنبوةتاريخفىحبقوقأهمبةفانالقولسبقوكما

أهميةاكتسبتقضيةوهى1(.)!إالبارغيريدعلىالبارشقاءلقضيةعرضه

الخاصالمستوى:مستويينعلىعولجتحيثالقديمالعهدكتابفىكبرى

سفرفىالحالهوكماشريرعدريدعلىالبارةوالجماعةالأمةبشقاء
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يشقىحيثالافرادمستوىعلىالقضيةفيعالجالثانىالمستوىأما.حبقوق

والجامعةأيوبسفرابالتفصيلتناولهامشكلةوهىالبارغيريدعلىالبار

قضيةأنهاعلىعالجهاالثانىبينمادينيةمعالجةالقضيةعالجأحدهما

القضيةعالجكليهماأنفىأيوبسفرمعحبقوقسفرويشتركفلسالية.

أيوبفىهوبينمااجماعياشقاءحبقوقفىالشقاءاعتباررغمدينيةمعالجة

الجماعة.دونالفرديخصشقاء

صلنياصمالرتاسأ:

صارتالتىالرب"كلمة:التالىالنحوعلىنسبهبذكرصفنياسفريبدأ

آمونبنيوشياأيامفىحزقيابنأمريابنجدليابنكوشىبنصفنياإلى

فىالغرابةمننوعاالقديمالعهدنقدعلماءويرى1:\(.)صفنيا،يهوذاملك

فىالمعتادةالأمورمنليستفهىالسفر.بدايةفىوردتالتىالنسبسلسلة

الأصلعلىالتاكيدهوذكرهافىالسببأنويرجحالقديمالعهدأسفار

من)كوشى(أبيهاسميثيرهماعلىللقضاءمحاولةفىصفنياللنبىالياوذ

أحدصفنيااعتبارمنالدراسينبعضهذايمنعولم.النبىأصلحولشكوك

بطقوسصفنيامعرفةمنويتخذون.الهيكلبخدمةملحقةخادمةأسرةأفراد

ومن.طقوسنبى-الأساسهذاعلى-فهو.هذارأيهمعلىدليلاالهيكل

وقيل3.ق063-064عامىبينفيماظهرتقددعوتهتكونأنالمرجح

صورةيعطىصفنياسفرأنايسفلتويعتقد)42؟(.بقليليوشياإصلاحات

)143(.يوشيااصلاحاتإلىالمؤديةالحركةبهااتصفتالتىوالطهارةللعمق

حجمهصغرمنالرغموعلى،إصحاحاتثلاثةعلىصفنياسفرويشتمل

اعتبرتالذىالوقتففى،النقديةالمشاكلبعضالسفربنيةحولثارتفقد

بأكملهالأولالاصحاحمنتتكونأصليةمادةللسفرالأساسبةالمادةفيه

بقيةاعتبرواالنقادبعضأنإلاباكملهالثالثوالاصحاحالثانىوالاصحاح
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يشتملوالذى،415-2:الجزءفمثلاالسفر،علىسخيلاالثانىالاصحاح

السبىفترةخلالالتحريرلبعضخضع،الأجنبيةبالأممالخاصةالويلاتعلى

عنيقالوالشئ.الثانىالاصحاحمن811-7،الفقراتخاصةالبابلى

متأخرةأنهايبدونبؤواتمجموعةمنيتكونوالذى02-9الثالثالاصحاح

بأكملهصفنياسفرأن.ولGelinجلينأ.ويرىصفنيازمنعنالوضعفى

السبىبعدالقديمالعهدداخلالحالىشكلهعلىوأصبحصياغتهأعيدتقد

كما3ق.-2.حوالىالسفرتأليفزمنيعتبرتطرفاالنقادوأكثرالبابلى.

-)806يهوياكيمزمنفىهاييتوضعهبينما)0591(.رولشمانسميثفعل

فىإليهالمشاريوشيازمنمنعقودثلاثةأوعقدينبعدأى)144(قم(895

قدالسفرأنالنقدعلماءيخ!البيةعندالأرجحوالرأى.الأولالاصحاحبداية

إلىيشيرالسفرأنذلكعلىوالدليل.إلدينيةيوشيااصطدحاتقبلوضع

الدينيةالظواهربعضخلالمنالاصلاحقبلأورشليمفىالدينىالوضع

وأمد65-14:فىنقرأحيثلهانهايةيوشياإصلاحوضعوالتىالمرفوضة

البعلبقيةالمكانهذامنوأقطعأدرشليمسكانكلوعلىيهوذاعلىيدى

والساجدينالسماءلجندالسطوحعلىوالساجدينالكهنةمعالكماريماسم

يطلبوالموالذينالبابءورامنوالمرتدينبملكوموالحالفينبالربالحالفين

وعبادةالاشوريةالعبادةتغلغلإلىاشارةكلههذاوفىهعنهسالواولاالرب

إلىأخرىفقراتتشيركماالكنعانيةالوثنيهوانتشارملكومالعمونىالإله

والظلمالعنفوانتشار4()3:الكذبةوالأنبياء8(:)1الأجنبىاللباسانتشار

.الاصلاحاستدعتالتىالظواهرمنذلكغيرإلى...3(-1)3:

السفريتنبأخ!يةحشريةرؤياعلىاحتواؤهالسفرمعالمأهمومن

وأورشليميهوذاضدالمرفوعةالتهديداتفبعد.الزمنهنفترةبعدبوقوعها

التنبؤاتوبعدلأ(235-:)1لقدومهالكونىوالتصويرالربيومبحلولوالوعيد

التهديداتهذهوتجديد15(،-4)3:الأجنبيةالأممضدبالويلاتالمصحوبة
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A:3فىالأجنبيةوالأممأورشليمضد - Nالقكيدإلىنهايتهفىالسفريعود

المسبيينردخلالمنإسرائيلبنىلجماعةيتحققالذىالإلهىالخلاصعلى

الحشريةاوؤياهذهتاخذكما.2.-391:فىالسفركاتبيتنبأكما

حكمى"لأن:الربعبادةإلىالشعوبتحولخلالمنعالميةوجهةالخلاصية

نقيةشفةإلىالشعوبأحولحينئذلأنى...الممالكوحشرالأممبجمعهو

الأمموتهدلد9(.-8:)3".واحدةبكتفليعبطرهالربباسمكلهمليدعوا

كله.العالمحسابسيشهدالربيوماعلانمعمناسبامكانالهيجدالأجنبية

فىتاكىماعادةالتىالقديمالعهدأنبياءنبوواتعلىبالغريبليسوهذا

وفىالأجنبيةالأممضدموجهةتهديداتتواكبهاللشعبخلاصنبوؤاتشكل

صفنياسفرفىالحالهوكماالخلاصفىوآمالبوعودتنتهىالأحيانبعض

والتظهير.الحسابموضوعالأجنبيةالأمميعتبرالذى

هـلبدو.صفنياسفرفىالرليسىالموضوعهوالربيومأنيتضعوهكذا

كارثةإلىالربيومحولأنهإلاواشعياءعاموسبسفرمتامرافيهالكاتب

ملكلالهامةالدينيةالأفكاربعضالسفريعرضذلكعداوفيما)145(كونية

وأإسراذيل""بقيةصفةهوالذىالروحىوالفقروالبرللهالتواضعفكرة

السفر:يقولحيثالتواضعبمعنىالروحىبالفقرتمتازالتىالصفوة

بقية.الربإسمعلىفيتوكلونومسكينابائساشعباوسطكفى"وأبقى

لسانأفواههمفىيوجدولابالكذبيتكلمونولاإثمايفعلونلاإسراذيل

13)..."غش - 12 :.)Yوعمقظهارةعنمعبراالسفريعتبرهذاكلوفى

الدينية.يوشيااصلاحاتظهورإلىأدىالذىالدينىالشعور

حجىسلو:عاشرا

الخامسالقرنأنبياءمنوهوالصغار،."الأنبباءمجموعةمنواحدحجى

داراطىالفار!الملتحكممنالثاف!العامإلىسفرهيعودإذالميلادقبل
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بموضوعسفرهويهتم)146(،وشعالرطقوسنبىأيضاوهو485(.)521-

للاهتماميهوشعوالكاهنزروبابلالملكإلىالنداءفيوجهالهيكلبناءإعادة

وتتوالىالجديد.الهيكلفىالبناءبالفعلويبدألطلبهويستجابالأمر،بهذا

سيفوقالجديدالهيكلبأنأولافيتنبا.الموضوعبهذاالمرتبطةحخىنبوؤات

يتنبأثموالئمار،المحاصيلفىالبركةبحلولأيضاويتنبأ،عظمةالقديم

النبىلنداءتلبيتهبسبب)147(الإلهىلدختياريهوذاحاكمزروبابلبقبول

المنتظرالخلاصعهدقدومعلىعلامةالبيتبناءتماماعتبروقدخجى.

وإبادةلأ(،)48والأرضالسمواتزلزلةاالسفرفىالخلاصيةالأوصافومن

هنذلكغيرإلى)914(زروبابلشخصفىداودمسيحوقيام،الأمم

الخلاصية.الصور

نبوؤاتأربععلىيشتملانإصحاحين"منخجىسفرويتكون

فارسملكالأولداريوسحكممنالثانىالعامإلىتاريخياتعود

(fro- ors)علىالناسيحضونوزكرياخجىثيهبدأالذىالوقتوهوقم

قم.587فىالبابليوندمرهالذىأورشليمهيكلبناءإعادة

ويهوشعيهوذادىالىشا"لتينيلبنىزرويابلحخىيبلغالأولىالنبوؤةوفى

ويتلقىالرببيتبناءتلقاهاالتىالربرسالةالعظيمالكاهنصادقيهوبن

الثايثةالنبوؤةوفى.الهيكلبناءبإتمامالنداءفيهاويتكررالثانيةالنبوؤةحجى

الرببأنحخىيتنبأالرابعةالنبوؤةالبناءوفىفىالبدءهعتلقاهاالتى

الممالككرسىوأقلبوالأرضالسمواتأزلزل"إنى:الأجنبيةالأهمسيدمر

ذروبابلياآخذكالجنودربيمولاليومذ&وفى...الأهمممالكقوةوأبيد

ربيقولاخترتكمدلأنىكخاتمواجعلكالربيقولشا"ليتذيلابنعبدى

23(.-2:21)حجىالجنود"

حخىجانبمنسياسياتأهلاتعكسالنبوؤاتهذهانالواضحومن

الممالكعلىيهوههنحكعاالأولداريوسحكمفىييس!لزكريابالنسبةوكذلك
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زروبابلبواسطةداودمملكةواستردادالأممزلزلةنتيجةمنيكونالأجنبية

سماحسوىشئمنهايتحققلمقوميةبنوؤاتفهى.الهيكلبناءلياعادة

بمحدرديتهاحجىنبوةوتتصف.الهيكلبناءبإعادةلليهودالأولداريوس

الدينيهالمضامينمنخاليةنبوةفهىالسابقينالأنبياءبنبواتمقارنة

لليهودوالأخلاقيةالدينيةالأوضاعإصلاححخىأهتماميكنلمإذوالأخلاقية

الشعائروإنجازاللاويةالتطهروقواعدالكهنوتىللنظامالتبعيةاعلانبل

مدىعلىحخىعنديعتمدومستقبلهاالبماعةفرخاءولذلك.والطقوس

مجدمنأعظميكونالأخيرالبيتهذا"هجد:الهيكلبناءبإعادةإلتزامها

29:)حجىالجنود".ربيقولالسلامأعبىالمكانهذاوفى...الأول -.)A

زك!ياسالر:عشرالحادى

بإعادةالخاصةالأساسيةمهمتهفى-وشاركهحخىالنبىزكرياعاصر

سبقهماالذىلحزقيالامتداداوزكرباحخىمنكليعتبرولهذا.الهيكلبناء

أمامبالتواضعالسابقينالأنبياءبمطالبينمسكانفهما(.%)05عامابسبعين

قبلمنحزقيالبهطالبمابتنفيذريقومانالأخقىالسلوكوالتزام،الرب

تحدثالتىالجديدةبالأمةيسمىماوبناء،الهيكلبناءإعادةضرورةمن

حخىمنكلنبوؤاتعلىواضحاحزقيالتلايرويظهر.بعثهاعنحزقيال

.الوجوهمنكثيرفىوزكريا

فالاصحاحاتمؤلفمنأكئرعملمنأنهفيعتقدزكريالسفروبالنسبة

الاصحاحفىأسمهالمذكورالنبىعدوبنبرخيابنزكرياإلىتنسب1-8

عدوأسرةمنأنهعلى1216:نحميافىالمذكورزكريانفسوهو،\1:

فحسبوشعائرطقوسنبىيكنلمزكرياأنإلىأشارةهذاوفى،الكهنوتية

الجمعإلىإشارةهذافىكانوربماكهنوتيةأسرةإلىينتمىكاهناكانبل

زكرياوردوقدحرقيال.معالحالهوكما)915(والكاهننالنبىوظيفتىبين

حخى.النبىهعا51،6:4:عزراسفرفىكذلك
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يدعوهمقومهإلىزكرياللنبىنداءعلى18-الاصحاحاتوتشتمل

عدةالاصحاحاتبهذهوترد.الإلهيةالعنايةعلىالحصولأجلمنالتوبةإلى

7:4وانمقرات.يهوشعوكاهنهزروبابلوحاكمهللشعببالوعدنبويةرؤى

الأولين.الأنبياءسلوكواتباعوالاحسانوالبرالعدلمفهومعلىتركز14-

قال"هكذابعبارةجميعهاتبدأإلهيةوعودسبعةالثامنالاصحاحويعطى

السبىوعودة،لأورشليمالجديدةالبركةحولجميعهاوتدورالجنود"،رب

عصرلتحققكضمانالهيكلبناءاعادةمعالألهيةللبركةوتجديد،المشتت

نأحيثحزقيالتاليرأيضاهناويطهر.الخلاصمملكةوبداية،الخلاص

أنهفىالاعتقادإلىأدىممامتتاليةليليةرؤىشكلفىتالىزكريارؤى

فيماالأدبىشكلهاأعطاهائممتفليةبطريقةتجاربهمارسقدحزقيالمثل

فىمادتهاتقدمالتىايأبوكالبتيكيةللكتاباتنموذجابذلكزكرياوكانبعد.

لئ!.شكل

وصوروحماةودمشقحدراخأرضتتوعدفهى14-9الاصحاحاتأما

الأخذعدموتطلبالإلهىهبالعونيهوذاوتعد،الفلسطينيةوالمدنوصيدا

يهوذا،بيتوتقويةيوسفبيتبعودةوتعد،والمتنبئينالعرافينباموال

داوودلبيتبالتوبةأيضاوتعد،أورشليمتهددالتىالوثنيةالأمموبسقوط

.الأرضوبتطهير

مؤلفهوليس18-الاصحاحاتمؤلفأنالنقادمنكثيرويرى

فىنصإلىاستناد)152(إرمياإلىأحياناتنسبالتى14-9الاصحاحات

افرايموجودإلىالإشارةبسببوكذلك\(..-27:9)متىالجديدالعهد

ق!.721قبلماإلىتعودأحداثإلىإشارةوأشورومصر(الشمالية)المملكة

لها.كتاريخق.م.هAV-906أعطتولذلكيهوذاهعنأخرىأجزاءوتتحدث

هذهلفةأنالنقادبعضاعتقدالأخبارذكرفىرالتفاوتالتناقضلهذاونتيجة
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نأأيضااعتقدوقد.فعليةأحداثإلىتشيرولاغيبيةحشريةلغةالأجزاء

فىأى)153(،المكابيةأو،اليونانيةالفترةإلىتعود14-9الاصحاحات

الفترةإلىبهاعادهنومنهمالميلاد،قبلوالثانىوالثالثالرابعالقرون

نأيرجحالأخيرالنقدىفالرأىهذاوعلىالميلاد،قبلالخاهسفىالفارسية

فترةوتغطىالبعضبعضهاإلىضمتصغيرةوحداتمنمكوناالسفريكون

أكدوقدالميلاد.قبلالثانىالقرنإلىالسبىقبلماعصرمنتمتدتاريخية

فترتينإلىينتميانسفرينمنيتكونزكرياسفرأنعلى)1814(برتولد

بنزكرياالمؤلفينأسماءفىالتشابهبسببواحدعملفىضماوقدمختلفتين

معأيسفلتويتفقللثانى،جداالأولأبوأصبححيث،برخيابنوزكرياعدر

كتابينمنأصلامكونا14-9الثانىالجزءيعتبرنجدهبل،الرأىهذا

41-12باعتبارالقائلرأيهإلىبالاضافةهذا،1214-و-911مستقلين

أعمالأربعةمنيتكونعندهزكرياسفرأنيعنىوهذا.منفصلينعملين

إلىمشيرا)154(41-9لكتابةتاريخاسمق332العاميعتبروهو.مستقلة

السفر.فىالمذكورةللمدنوحصارها!برالاسكندرفتوحات

مىسلر:عشرالثانى

"رسول!،أو"!ملاكبمعنى6ولالامنالعبريةفىمكونملاخىالإسم

وأ"ملاكى"المعنىفيصبحالمفردللمتكلمالملكيةضميرعلىالدالةوالياه

الأولىالفقرةالثالثالاصحاحفىالمركبةاللفظةهذهوردتوقد"رسولى،ا.

علىكدلالةالسفربدايةفىووضعت،الموضعهذاهننقلتوقدالسفر.من

هذاوعلىاتضحكمالنبىعلمإسمليستالكلمةلأنخاطذةدلالةوهىمؤلفه

إسم"ملاخى"كلمةالسبعينيةالترجمةاعتبرتوقد.المؤلفمجهولفالسفر

منمكوناالسفراعتبرتكمامؤلفه.إلىكاشارةالسفرعلىواطلقتعلم

:3باعتباروذلك،الماسورانصحسبفقطثلاثةهوبينماإصحاحاتأربعة

91-YL013(.مستقلارابعاإصحاحاالمانممورةنصفى(
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وبينلهكمملتلالنبىأويهوهبينالحوارشكلالاصحاحاتهذهوتأخذ

للربالقرابينمنيصلحلاماتقديمعلىعكفواالذينوالكهنةإسرانيلبنى

وتشملذلك.فىاستمرواهمإنباللعنةالسفرويتوعدهم16-2:9:

زوجاتهميطلقونالذيناليهودللرجاللعنةعلى16-201:الفقرات

على.ردا35:إلى217:فىونجد.بأجنبياتالزواجأجلمناليهوديات

قريببيومويتوعدهم،والعقابالثوابوفىالإلهيةالعدالةفىالمتشككين

الربهإلىالرجوعبضرورةإلهىءندا12-37:الفقراتوفى،للحساب

وفى.هذاتمإنالإلهيةالبركةبعودةوايعد،والتقدهةالعشورفىبحقهوالوفاء

الإلهيةللعدالةوتحقيقا،والعقابالثوابلفكرةتجديدانجدالرابعالاصحاح

شريعةعلىبالحفاظنداءوأخيراالشرفاعلالكافرعلىالمؤمنانتصاريتم

)56؟(.العظيمالحسابيوم،يهوهيوممجئقبلإيلياالنبىوقدوم،موسى

ناحيةمنوزكرياحخىبينالتاريخيةالناحيةمنمىسفرويقع

القرنمنالأولالنصفالنقادحددحيثهأخرىناحيةمنوعزراونحميا

فيهوأقيمتبناؤهتمقدالهيكلكانوقد)57؟(.لكتابتهتاريخاق!.الخامس

أحدكانربمامىأنالعلماءبعضويعتقد.والطقوسالدينيةالخدمات

إلاهوما3:1فىالمذكورالرسولوأنإصاته،فىعزرامساعدى

مدخى،سفرعلىالاصلاحروحتغطىحالكلوعلي)58!(.عزراالكاهن

مماوالاجتماعىوالأخلاقىالدينىالمستوىعلىالمنتشربالفسادينددحيث

الطقوسآداءفىبالدقةمطالبتهفىالقدامىالأنبياءيشبهمىمنيجعل

الزواجمنعفيبالتشديداليهودىالدمنقاءعلىوالمحافظة،والقرابين

مدخى،سفرتميزالتىوالعنصريةالخصوصيةيوضحوهذا.بالأجنبيات

عاموسمنالعكسوعلىوزكرياوحجىحزهيالمعالمثطقهذافىوتضمه

كبيرةأهميةمدخىاكتسبفقدذ&وهع.الدينيةنظرتهبعالميةاشتهرالذى

التمسكإلىودعوته)95؟(5لهمونقدهالكهنةمسؤوليةعلىتركيزهبفضل

)016(.الدينالأخلادىبالأساس

http://kotob.has.it-97؟-



http://kotob.has.it



الثالثالباب

باتا!مكتوأسغار

االكمةاسفار:لىواكالفصلى

ميرامزااسغر:لأاو

أيوبسفر4نانيا
مثالىالأصغرثالثا:

اخممم!ا"للفاثف(ا!مبلىات:الفانكلالغحلى

alاعوثصفر)ال!

الأناشيرنفميرسغرثانيا:

ممةاعا1صغرثالثا:
11راثكلابما:سغر4

إصتيرصغر4مساخا

أخبا4ودافيال4اسنا:الفالثالغصلى

نحمياو!عز،1الأياكل

دانيال!مغر4لاار

الأياء4أخباصغرامانيا:

والثانكللالأو

ونعمياعزراصغراثالثا:
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ولياكالفصلى

الحكمةأسفار

المزاهيرسلر:أولأ

منويعتبر،القديمالعهدفىالمكتوباتقسمبدايةفىالمزاميرسفريقع

الحياةفىواستخداماانتشاراوأكثرها،القديمالعهدفىالحكمةأسفارأهم

نقدعلماءيقسمهامزموراوخمسينمالةعلىالسالرهـمشتملاليهوديه.الدينية

المزاميريصنفالعلماءمنيقتفهناك.رئيسيةأقسامعدةإلىالقديمالعهد

)1(.أسفارخمسةإلىالتوراةل!مسيموتقليدأبالتوراةتبركاكتبخمسةإلى

"كماأنهاياولالمزمورعلىمعلقاالتلموديةالفترةمنمدارشينصهذاوقى

فكذلكتشريعيةأسفارخمسةإسرائيللبنىأعطىالسلامعليهموسىأن

الأقساملهذهأعطواوقد)3(مزامير"كتبخمسةالسلامعليهداودأعطى

الأولالقسمفعنوان.الأقسامهذهبداياتمنماخوذهعناوينالخمسة

المغنين""لإمام:الثانىالقسموعنوانا:\(.)المزامير"للرجل"طوبى

وعنوانا(.:73)المزاميرلآساف""مزمور:الثالثوعنوان\(.42:)المزامير

"ليقل:الخامسوعنوان\(.09:)المزاميردااللهرجلموسى"صلاة:الرابع

النحوعلىالخمسةالأقسامتصبحوهكذا2(.:701)المزامير"الربهفديو

منالثانىوالقسم،41إلى1منالمزاميرعلىيشتملالأولالقسم:التالى

،601إلى09هنالرابعوالقسم98إلى73هنالثالثوالقسم72،إلى42

بصلاةالأقسامهذههنقسمكلوينتهى015إلى701هنالخامسوالقسم

الأزلمنإسرائيلإلهالرب"مبارك؟وهىمتقاربةواحدةصيغةلهاتوسلأو

ففىقسمكلنهايةفىتتكرروهى13(.41:)المزاميرفآمين"أمينالأبدوإلر
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،وحدهالعجائبالصانعإسراليلإلهاللهالرب"مبارك:الثانىالقسمنهاية

(1.امينثمأمينمجدهمنكلهاالأرضولتمتلئالدهرإلىمجدهاسمومبارك

إلىالرب"مباركبالدعاء:الثالثالقسموينتهى91(.18-72:)المزامير

52)المزامير"فأمينأمينالدهر : .)Mالرب!مبارك:الرابعالقسموينتهى

48(.:601)المزامير"هللوياأمينالأبد...وإلىالأزلمنإسرانيلإله

الإلهإسمباستخدام41()1-المزاميرهذهمنالأولىالمجموعةوتتميز

داودإلىالمزموربنسبةأىالمزمورعنوانفىداودإسموبذكر)3(""يهوه

لداود")"مزمورعبارةأولداود""مزمورالمغنيين"لإمامعبارةباستخدام

والثالثوالئانىالأولالمزمورعدافيماوذلك.فقط"لداود"كلمةوأحيانا

داود.إلىمنسوبةليستفهى،والثلاثين

إسما"إلوهيم"باستخدامفتتميزV(7-)42الثانيةالمجموعةأما

إلىبنسبتهاالمزاميرهذهمنستةفىتتصف5307،المزموروبخاصة)4(للإله

إلى71(-68-51المزاميروتنسب94(.-)44مورحبنىأوقورح

.سليمانإلى72المزمورينسببينماآسافإلى05المزموروينسب.داود

علىتشتملوهىمعظمهافىالمصدرإلوهيميةفهىالثالثةالمجموعةأما

مزاميرأربعةتنسببينماأسافإلىAr-73وتنسب98(.-)73المزامير

7588،-)74قورحإلى -.)AVالأرزاحىأيثانإلى98المزهوروينسب

)86(.داودإلىواحدمزموروينسب

وبها)5(اليهوىإلىلهينتميانوالخامسةالرابعةللمجموعتينوبالنسبة

ترنيمهالمائةوالمزمور99(.-39)المزاميريهوهملكتمجدترانيممجموعة

135،،111117-501،601،المزاميرتنتهىبينمابسيطةتركيبةذات

المزاميرعلىويطلق.هللويابمزاميرتسمىولذلكهللويابكمة146-015

0"11 4 - NY51.\المزاميروتنسب.الحجمزاميرأوالصعودأناشيد - TIN

داود.لىإ145-131133،138لأ801-011،121،1245
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منهاوعددأناشيديسمىالآخروبعضهامزامير،تسمىالمزاميروبعض

تصنيفهاللمزاميرالمعطاهالتصنيفاتأهمومن"."ترانيمأو"صلوات"يسمى

،3104.100.1،111.،1..33،67،،891492،)المزاميرترانيملىإ

150 " Ni 9 MA, NLY Ml " Nto ، NTI ME MY)ومرائىوأدعية

،67421،)66،شكرميزومزا2(44،970058830305013،22،5)

ميرومزا(001-39،)47ملكيةومزامير(3243004،.912،18

ميرومزا78(،181،011،14،01،46،38،87ميرلمزا)انيةمسيحا

.(1251911،145ا-34،3711،،01،25)9-حكمةومزاميرتعليمية

المزامير،سفركتابةتاريخحولالنقدعلماءبيناختلافهناكوكالعادة

فترةإلىأخرفريقنسبهبينماالسإ!قبلماكتاباتمنبعضهماعتبرهفقد

.(المكابى)6العصرإلىآخرعددونسبهالسبىبعدها

أساسين.مصدرينإلىالمزاميرسفرينسبالمصدريةالناحيةومن

الوهيميةومزاميريهولهمزاميرفهناك.الإلوهيمىوالمصدرالي!ىالمصدر

بأنهاالأولىالمجموعةتحديديتموقد.فيهاالمستخدمالإلهبإسمأولاتتميز

ملحقوهناكإلوهيميةوالثالثةالثانيةالمجموعأمزاميرمعظمبينمايهولة،

للمجموعتينالمصدريةالهولةحددتبينما.الإلوهيميةبالمزاميرألحقيهوى

)7(.ي!يةبأنهاوالخامسةالرابعة

إلىتعودوأنهاالأقدمهىالمزاميرمنالأولىالمجموعةأنالنقادويعتقد

الرابعةالمجموعتانذلكيلىئمالإلوهيميةالمجموعةويليهاالسبى،بعدما

تمتأنهأخرونويرىالميلاد.قبل001قبلالمزاميرأكملتوقد)8(.والخامسة

وبخاصةالفارسىالعصرإلىآخرفريقينسبهابينماالميلاد.قبلا002قبل

علىيعتمدونللسبىسابقتار-عنيبحثونوالذين.ونحمياعزرازمنىإلى

)نصوصالأوجاريتىوالأدبالبابلىبايادبالمقارنةضوءفىالمزاميرمةقرا

يرتبطتفسيراالمزاميرتفسيرالعلماءبعضحاولومد(.شمرارأس
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الخصوبةعقائدفىالمقدسةالملكيةوفكرةالشرقيةوالأفكاربالممارسات

تعاويذالمزاميرواعتبرتوإنجنلوجريسمانمونكلفعلكماالبداذىوبالسحر

.)9(سحرية

طقوسيةلأغراضكتبتقصائدفهىواستخداماتهاالمزاميروظيفةعنأما

وقد)01(.الطقوسيةالأفعالتصاحبعقائديةقصالدأنهابمعنىشعاذرية

ووجودالهيكلفىالمنشدينمنفرقوجودإلىالأيامأخبارسفرأشار

كانتالمزاميرأنيستنتجولذلك.العقيدةفىمهمةمكانةلهامقدسةموسيقى

معناهفهمفىوتساعدالطقسءلإنجازضروريةوأنهاللشعائرمصاحبةتنشد

ذاتمزاميرفهناك.شعالريةلأغراضكتبتالمزاميركلفليستذلكومع

وليسالفردىللاستخدامكتبتالتىالرثاءمزاميربعضمثلشخصىطابع

الاستخدامهذاإلىيشيرالسفرإسمأنإلىنشيرأنيجبوهناالشعائرى.

موسيقىمؤلفعلىأصلاتدل-mainالعبريةفالكلمةوللمنشدين.للموسيقى

الآلاتتصاحبهاالتىالترنيمةعلىللدلالةالكلمةاستخدمتثم.وتريةلآلات

المستخدمة6)56ولالعبريةالكلمةتحددآخرىناحيه)11(ومنالموسيقية

،للربالتسبيحوهومنهجزءاي!ولعلىأوالسفرمحتوىللسفركإسم

.للربتسابليحعنعبارةفالمزامير

عنتعبيرهامنأكثرالسناجوجفىالعبادةروحعنالمزاميروتعبر

الإنسانعندالتدينومشاعرأحاسيسعنتعبرفهى.الهيكلفىالعبادة

بواسطةالهيكلفىتمارسالتىالشعائرعنالتعبيرعمليةمنأكئرالعادى

)12(الفرديةالعبادةأوالخاصةالصلاةيناسبالمزاميرمنوالكئير.الكهنوت

فىالفريسيونأثارهاالتىالدينيةالروحعنالمزاميرتعبرالمجالهذاوفى

حياةوعلىالشخصيةالمقوىعلىالفريسيونركزحيثالصدوقيين،مواجهة

القلبيةالبساطةعلىالتركيزوكذلكإرادتهاوحسبباللهالوثيقالاتصال

*لتبزوهاوأالتديخن،فىأساسيةكعناصرالخيروالسلوكباللهالقلبىوالإيمان
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المزاميروسفروبالكهنوت.بالهيكلالمرتبطةالشعاذريةالمنظمةالعبادةمنأهم

الإلهىالحضورإلىالمتشوقينالمتواضعينالمؤمنينمنالمجموعةهذهعنيعبر

الإلهية.المشيذةوفقالحياةليالىحياتهمفى

التجربة.اليهوديةالدينيةالتجربةومنالتدينمننوعينبينهناوالمقابلة

عنهاعبرتوالتىالدينيةوالعاطفةبالمشاعرالمحملةالتلقاذيةالفرديةالدينية

القصائدىالدينىالتعبيرفهوالثانىالنوعأما.مباشراتعبيراالمزامير

ولهمنظمشئفكل.الكهنوتيةالطقوسعليهتركزالذىالجماعىالشعاذرى

الشعورفيهاويقلجماعىبشكلتودىموضوعهطقوسحسبهـس!يرقواعده

.(sr)بالتجربةالفردى

الفريسيينلدىصريحاتعبيراوجدالدينىالاتجاههذاأنإلىوبالإضافة

المزاميربعضعناوينفىذكرهموردالذينقورح""بنىأن.إلىفايفريشير

الاعترافرفضواالذينالعاديينالإسراذيليينمنأنهمإلىأصولهمتشير

كونهمإلىبالإضافةلهمالأصلىالموقفهذاوان!ويينالكهنوتيةبالسلطة

تطوراتعدةودعد)14(اللاويينفىدخولهموتمتمامانسىقذإدوميين

ويمكن91(:02الثانىالأيام)أخبارتخصهمترانيملهممنشدينأصبحوا

أهمها:ومنفيهاالساندةالدينيةللروحهلاهعبعدةالمزاهيرمننخرجأن

الدينيةالروحعنالتعبيرمنأكئرالشخصيةالدينيةالر!حعنالتعبيرا-

معيتسقوهذا.الفرديةالدينيةالتجربةعلىالتركيزبمعنىالجماعية

للفردالخلاصتحقيقوهووحزقيالإرمياعنهعبرالذىالدينىالاتجاه

الزاويةهذهمنلهالمزامير.الجماعىالخلاصعىالتركيزكانأنبعد

وايتقوىالورعكتابأيضاالمزاميرتعتبركما،الشخصىالدينكتاب

اللهمنالقربعنتعبرحيثذروتهاإلىالداخليةالتقوىتصلوفيه

،633103،،73)المزاميرالشروزكلمنالمخلصمهوطيهوالتوكل

-..وعيرها(.11،16
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خلقهالذىالطبيعىالعالمفىتتجلىكماالإلهعظمةعلىالتركيز2-

يكسىالذىوهو6(1-91:)المزاميرالربمجدعنتعلنفالسماوات

65:1)المزاميروالنباتبالخضرةالأرض 4 - A).

له.المدبرالكونحاكمهوفاللهوعظمتهاللألوهيةصورةالمزاهيرتعطى3-

وقوتهالآلهةأعظموهومايشاء.يفعلالسماءفىوهو،الأرضوملك

وحضورهشاملهومعرفته،بهاالإحاطةيمكنلاوحكمتهحدود،لهاليست

الحسابإلهالعادلالإلهفهوالإنسانأفعاليدينالذىوهو)15(.عظيم

78،98،49،،30194،)المزامير)16(المذنبويعاقيالباريثبتالذى

37 567 " 147 " 913 86، ، AY Mo, .1 f.)وغيرها

شأنهنتقللنظرةالمزاميرتسودالإلهعظمةعلىالتركيزمقابلفى4-

وأيامه(وغيره7898و945)المزاميرضعيفمخلوقفهوالإنسان

ومماتهحياتهعلىيسيطرالذىللهمخلوقوهو59(51،93)30معدردة

33145،)المزاميرباحتياجاتهيمدهوالذى. ، 1 0 L 5 erg).

منحدةأقلصورةفىولكنالبارشقاءمشكلةعنالمزاميربعضعبرت5-

74،،34،3794،57343،المزامبر)أيوبسفرفىةالواردالصورة

8،هه M).

فلسطينفىاليهودحياةفىالهيكلأهميةعنالمزاميربعضتعبر6-

لطقوسالدينيةالأهميةمشكلةأثارتأخرىمزاميروهناكوخارجها

روحىنمطعنمعبرةالحيوانيةالاضحياتطقوسوبخاصةالهيكل

-04:1)المزاميرالشعائرى.النمطمنبدلاالدينيةللحياةوأخلاقى

120.)55

فيهاويظهرالتثنوىشكلهافىالنبويةالروحعنالمزاميربعضتعبر7-

18(.160:51-965141515:24،)51،)7؟(النبويةالتعاليمتامير
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98:)91بالشريعةالمزاميربعضاهتمام8- 78،،40 370 911,،14 -،V

015.9f).

0،74)44المكابىالعصرفىوالدينالقوميةروحالمزاميربعضتحمل9-

97،83،125NNr, AV, Vl 568 66- , EA- il %.AM NA, fA,

-124126،.)929.

شعوريظهرالداخليةالتقوىفمعالأخلاقأهميةعلىالمزاميرتركز01-

)المزاميرعليهوالاتكالباللهالحميمالاتصالإلىوشوقبالذنبعميق

الجوهرالمزاميربعضاعتبرتومد43(42-4،116+6؟،23،

وسفرالأنبياءتعاليمحسبالأخلاقىبالقانوناياخذفيللدينالحقيقى

5(.51،0)المزاميرالتئنية

مثلتأمليهمزاميرعليهاويطلقالدينىالتأملسطىالمزاميربعضتركز11-

09(.)المزموراطهعظمةفىالتأمل

أيوبسلر:ثانيأ

بعضتتخللهانثريةشعبيةهصةعلى(السلام)عليهأيوبسفريحموى

موضوعاتتصنيفويمكن.نثريةمقدماتتسبقهاقدالتىالشعريةالأجزاء

التالى:النحوعلىالسفر

جزئهافىالروايةوتعرض(\V-ب:.?tr,r-\\:)النثريةالرواية1-

الجزهيعطىبينماوقائعمنبهاارتبطوماأيوبحكايةاياولالنثرى

الوقائعأمابهوقعصالكلوتحملهصبرهعلىأيوبمكافأةالأخيرالنثرى

واستقامتهوورعهبتقواهمشهورفهو.الدينىأيوبوضعفتبينالأولى

مرتبطةأيوبتقوىأنعلىوالربالشيطانبينالرهانيحدثثموئرائه

النعمةأخذالربعلىالشيطانويقترح.فيهايعيشالتىوالنعمةبثرآئه
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هذافىأيوبينجحوعندماوتقواهإيمانهمنللتاكدأيوبمنوسلبها

أهلهعنهويبتعدبالأمراضفيصابثانيةمرةاختبارهيتمالاختبار

بمكافأةالمسا"لةوتنتهى.قضيتهحولحوارفىأصدقاؤهمعهويدخل

.وولدهمالهفىأصابهعماوتعويضهالربمنأبوب

علىالديالوجويشتملأ(01-7:،3-130)الديالوج

أيوب.لتعزيةوصوفروبلددأليفازالثلاثةأيوبأصدقاءفيهايظهرمقدمة

اليوميلعنحيثالثالثالإصحاحعلىتشتملالتىأيوبمرثيةهذاويلى

حبلقدقالالذىوالليلميهولدتالذىاليومهلك"ليته:فيهولدالذى

أسلململمالبطنمنخرجتعندماالرحممنأمتلملم...برجل

الجزءهذا...."ويشتملالنفسلمرىوحياةنورلشقىيعطىلم...الروح

أليفازخطبةوأولها14()4-الخطبمنالأولىالمجموعةعلىأيضا

الإلهبحسابدىمذكرهصبرهوعدمشكواهعلىأيوبفيهابعنفوالتى

الطبيعةعلىالمسيطرالربإلىالعودةمنهويطلبالبشر،لأعمالالعادل

.لأيوبوالمخلصتاديبهيرفضفلالأيوبوالمؤدب16(-8)5:والناس

فيهايبرروالذى7(-)6أليفازعلىأيوبردعلىالجزءهذاويشتمل

بضيق"أتكلم:الموت!يتمنىبالكلاميلغوجعلتهفمأساتهخطأهأيوب

حتىالإنسانهو،ما:مانلاالربهـلعاتب+نفسىبمرارةأشكوروحى.

حتىتمتحنهلحظةوكلصباحكلوتتعهدهقلبكعليهتضعوحتىقعتبره

تبدأثم".الناسرقيبيالكأفعلهاذاأخطتأعنى...تلتفتلامتى

أيوبيذكرالذى(الثامن)الإصحاحبلددلصديقهوهىالثانيةالخطبة

اللهذاهو"..الحقيعكصالقديرأوالقضاءيعوجاللههل5:الرببعدالة

فلاالأشرارخيمةأماالشر...فاعلىبيديأخذولاالكامليرفضلا

بلددصاحبهعلىأيوبيردوالعاشرالتاسعالإصحاحينوفى،.تكون
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أخرىمرةالتساؤلاتيثيرثمأفعالهوعظمةاللهبعظمةبلددمعفيعترف

للهقاذلانفسىمرارةفىأتكلم...حياتىنفسىكرهت"قد:نفسهراثيا

منقذولامذنبالستأنىعلمكفىتخاصمنى..لماذافهمنىتستذنبنىلا

فلمإذا...الترابإلىأفتعيدنىكالطينجبلتنىأنكاذكريدك...من

القبر".إلىالرحممنفامادأكنلمكأنىفكنت...الرحممنأخرجتنى

يذكروالذى11()الإصحاحصوفرلصديقهالأولالخطابذلكبعدويالى

!إذ:نفسهاللهإلايدركهالابذنوبيعترفوأنبكمالهيفتخربأملأأيوب

شفتيهويفتجيتكماللهياليتولكنعينيكفىباروأنازكىتعليمىتقول

يغرمكاللهأنفتعلمالفهممضاعفةإنهاالحكمةخفياتلكويعلنمعك

هوتنتهىالقديرنهايةإلىأمتتص!اللهعمقإلىأء.إثمكمنباهل

جمعأوأغلقأوبطشإن..تفعلأنعساكفماذاالسماواتمنأعلى

14.)أيوبويرد"الإثمويبصرالسوءأناسيعلمهولأنهيردهفمن - fir)

الربويخاطبعنهمحكمهيقللاأنهمغلناأصدمائهحكمةمنساخرا

أتكلمأبىأجيبفأناادعثمترعبنىهيبتكتدعولاعنىيديك"أبعدقائلا:

تحجبلماذا.وخطيتىذنبىأعلمنى.والخطاياالأثاممنلىكمفتجاوبنى

يابساقشاوتطاردمندفعةورقةأترعبلكعدواوتحسبنىعنىوجهك

فىتوارينىليتك..."صباىأثاموورثتنىمرةأموراعلىكتبتلأنك

رجاءتبيدأنتوكذلك...غضبكينصرفأنإلىوتخفينىالهاوية

".وتطردهوجههتغيرفيذهبأبداعليهتتجبرالإنسان

خطبةأولها21(ا-5)الاصحاحاتالخطبمنجديدةمجموعةوتبدأ

وتناقضالمخافةفتنافيأنت"أما:أيوباليفازويتهم)15(الثانيةآليفاز

تشهدانوشفتاك...يستذنبكفمكإن...إثمكيذيعفمكلأناللهلدىالتقوى

تعر!3"ماذانفسلا.علىالحكمةقصرتأواللهمجلسفىتنصتهل..!عليك
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معزون):بقوله41117الإصحاحينفىهذاعلىأيوبويرد"...تعرفهولا

لومثلكمأتكلمأنأستطيعأيضاأنافارغلكلامنهايةمنهلكلكممتعبون

افترسنى"غضبه:بقولهأخرىمرةالربويعاقبنفسىمكانأنفسكمكانت

لاأنهمع....طرحنىالأشرارأيدىوفىالظالمإلىاللهدفعنىواضطهدنى

عينىتقطرللهأصحابىهمبىالمستهزئون...خالصةوصلاتىيدىفىظلم

مثلاأوقفنى..."صاحبهلدىآدمكابناللهعندالإنسانيحاكملكى

العتابمنمزيدوفيها18()الإصحاحلبلددالثانيةالخطةوتبدأ..."للشعوب

تعذبونمتى"حتى:أصحابهمؤنبا91()الإصحاحأيوبويردأيوبعلى

وليسأدعوأستجابفلاظلماأصرخإنىها...بالكلاموتسحقوننىنفسى

أبعد"قدقائلا:حالهويصف"كأعدائهوحسبنىغضبهعلىأضرم...حكم

نسونى.عرفونىوالذينخذلونىقدأقاربىعنى،زاغواومعارفىإخوتى،عنى

دعوتعبدى.غريباأعينهمفىصرت.أجنبيايحسبوننىو!اماذىبيتىنزلاء

لماذامستنىقداللهيدلأنأصحابىياعلىأنتمعفواتراتراغوايجب...فلم

الثانيةصوفرخطبةذلكويتلولحمى..منتشبعونولااللهكماتطاردوننى

وسلطانهميدوملاالأشرارانتصاربأنأيوبفيهايذكرالتى02()الاصحاح

الإنساننصيبهذا...عليهتنهضوالأرضإثمهتعلن"السموات:زوالإلى

صوفرخطبةعلىأيوبويردالقدير"منأمرهميراثاللهعندمنالشرير

،..قوةويتجبرونويشيخونالأشرارتحيا"لماذامتسائلا:21()الإصحاح

..."اللهعصاعليهموليسالخوفمنآمنةبيوتهم

)الإصحاحالثالثإليفازبخطابفتبدأالخطبمنالثالثةالمجموعةأما

لنفسه.وشرهلنفسهفتقواهنفسهينفعالإنسانأنعلىفيهيركزالذى22(

أيوبويردلها".نهايةلاوأثامكعظيماشرك"أليسأثامه:لأيوبويسوق

فآتىأجدهأنيعطينى"من:الربأمامالمحاكمةهـلطلب24(23-)الإصحاح
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شرقاأذهبأنذاها...حججافمىوأملأأمامهالدعوىأحسنكرسيهإلى

يتعطفأنظره.فلاعملهحيثشمالابهأشعرفلاوغرباهناكهوفليس

ينتبهلا!واللهعليها:ويعلقالحياةفىالمظالمأيوبيعددثم"أراهفلاالجنوب

16.الإصحاحالثالثةبلددخطبةوتبدأ"الظلمإلى ، 01 - V : VV 1, '1: o-

لاالتىالثروةيحقققداللهيعرفلامنأنعلىتركيزإعادةوفيها23(

-260:265-1،4:27،11:25-)16:أيو*ويرد.اللهعقابمنتنقذه

صاحباللهبطبيعةالئلاثةيعرفأنومقترحابلددمعرفةمنساخرا14(

صوفرخطبةتبدأثمالجبار.العالمخالقالسلامصانعوالهيبةالسلطان

نأعلىفيهاويؤكد14(18،02:27-21،24:24-13:24،)27:الثالثة

)27:أيوبفيجيبوأهلهبيتهوخرافيوالنسيانوالموتالعقابالشريرنصيب

حقىنزعالذىاللههو"حى:وقدرتهاللهبحياةويقر31(1،6-92-

لىتستجيبفماأصرخ"إليك:الربإلىويصرخ،نفسىأمرالذىوالقدير

".تضطهدنىيدكبقدرةنحوىمنجافإلىتحولتإلى..تنتبهفماأقوم

غضبهمعلناأيوبأصحابالربيعنفأ(1-.7)42:السفرخاتمةوفى

قرابينهمالربويقبل،الربعنأيوبقالملالماصوابايقولوالملأنهمعليهم

مضاعفهوثروتهأهلهلأيوبالربويعيد،أجلهممنوصلاتهأيوبشفاعةبعد

".الأياموشبعان*شيخايموتثمزلكبعدأجياللأربعةويعيشويباركه

علىالسفريشتملالثلاثةالأصحابمعوالحوارأيوبحكايةروايةوبعد

عجزتبينقصيدةعلىيحتوى28()الاصحاحالإلهيةبالحكمةخاصةأجزاء

يتعلقرابعجزءويبدأ.للعالمخلقهبمعنىالإلهيةالحكمةكشفعنالإنسان

فىأيوبتأملعلىتحتوىوهى31(92-)الاصحاحالذاتيةأيوببحوارات

علىمبنيةسعيدةطوللةبحياةوتوقعاتهالمختلفةبابعادهاالسابقةسعادته

فألوانالحالىأيوببؤسعلىأيضاوتحتوى.الخيرةأعمالهسابقمنأساس
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أيوبمعايير31الاصحاحويعطى03()الإصحاحومرضهمعاناتهمن

المختلفةوالإغراعاتوالخداعالزيفعنوبعده4(1-)31:الأخلاقية

والأرملة.واليتيمللفقيرومساعدته

البوزىأليهوخطبعلىفيحتوىالسفرمنالخامسالجزءأما

032(الأولىأليهوخطبةعلىالجزءهذاويحتوىV(323-)الإصحاحات

كما.أيوباستذنبوالأنهمغضبهمعلناالثلاثةالأصحابفيهايخاطبالتى

ذنببلابرئأنا"قلت:"اللهمنأبرنفسه"حسبلأنهأيوبعلىغضبهأعلن

ويجيبلهثاعدوايحسبنىعداوةعللعلىيطلبذاهولىإثمولاأنازكى

تخاصمهلماذا.الإنسانمنأعظم"اللهقائلا:وحججهأيوبشكوىعلىأليهو

الإنسانيلاحظلاوباثنتينمرةيتكلماللهلكن.عليهايجاوبلاأمورهكللأن

منوللقديرالشرمنللهحاشا..بالوجعيؤدبأيضا..الليلرؤيافىحلمفى

لااللهإنفحقاكطريقهالرجلوينيلفعلهعلىالإنسانيجازىلأنهالظلم

ليسوكلاههمعرفةبلايتكلمأيوبإنالقضاء"..يعوجلاوالقديرسو،يفعل

،.معصيةخطيتهإلىأضافلكنه...بتعقل

فىوأفعالهوقدرتهوعدالتهاللهبعظمةتذكيرأليهوخطببقيةوفى

بعضويعتقد.وعدالتهاللهقدرةعلىالنهايةفىويؤكدوالأرضالسموات

فقراتيقتبسلأنهوذلكمكتوبأدبىشكلعلىتعتمدأليهوخطبأنالنقاد

والأصدقاء.أيوبعلىيردوهو

(41-)38يهوهخطبعلىيشتملأيوبسفرمنالسادسوالقسم

،11:42-:04عليهاأيوبوأجاب o -)r.عجائببذكريهوهخطبوتبدأ

منوقالالعاصفةمنأيوبالربفاجاب38:5(ا-:rA)الطبيعىالعالم

...الأرضأسستحينكنتأين...معرفةبلابكلامالقضاءيظلمالذىهذا

الطبيعةفىاللهأعمالالجزءهذايحصىوهكذا..."السمواتسقعرفتهل

http://kotob.has.it



بقدرةأيوبويعترف.والحيوانىالطبيعىالعالمعجابويوضحوالكون

ولاشئكلتستطيعأنكعلمت"قد:وتوبتهندوههويعلنأخطوأنهالله

بمانطقتقدولكنىمعرفةبلاالقضاءيخفىالذىذافمنأمرعليكيعسر

فىوأندمأرفضلذلكعينىرأتكوالآن...أعرفهالمفوقىبعجالبأفهملا

والرهاد".التراب

منالنقديةوالمشاكلالآراءمنالعديدأيوبسفربنيةحولأثيرتوقد

أهمها:

ويعتبرالمزاهير.مقدهاتتشبهللسفرتاريخيةإضافةالمقدمةاعتبار

ينظربينما.متأخرةدتحريريةإضافاتوالخاتمةالمقدهةالنقادبعض

داخلمستقلاكتابايمثلانأنهطعىالنقادهنأخرفريقإليهما

المقدهة92003031الاصحاحاتأخرونويعتبرأيوبسفر

.(NA)للسفرالحقيقية

فلهاوزنواعتبرهاأيوبحكايةأوالقصةأصالةهسألةالنقادأيار

شفهياتاريخالهاوأنشفوياتروىكانتشعبيةقصةمنهستعارة

i0)حزقيالعندمعروفةكانتوأنهاقديما 1، I 1: E)بينمتداولة

الخاصالجزءأنويعتقدالميلادقبلالسادسالقرنفىاليهوذيين

استخدهتعندمامؤخراأدخلتالثلاثةالأصدقاءوهحاولأتبالشيطان

)91(.للقصيدةكإطارأيوبحكاية

إلىالشعبيةالقصةأضيفتأدومىالقصيدةمؤلفأنالنقادبعضاعتبر3-

منسمعهاكماالقصةصياغةأعاديهودىمحرربواسطةقصيدته

قدالقصةأنويعتقد.القصيدةهعإياهامكيفايهوؤافىالشعبيينالرواة

التشاؤمية.الفلسفيةالأفكاربعضلنقلاستخدهت
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السفر.بناءإعادةأجلمنالتعديلاتمنالعديدالنقادأجرى

بينمامحرفةقصيدة28()الاصحاحالإلهيةالحكمةقصيدةالعلماءاعتبر

العملمنجزءاتمثللامستقلةقصيدةأىمستقلاعملاآخروناعتبرها

02(.)وأيسفلت(ودوموجراىدرايفر)رأىالأصلى

)21(.المؤلفلنفسمستقلتا!ليفأنهفايفريرىبينما

صلتهالضعفالأصليةللقصيدةملحقا37()32:أليهوخطباعتبار

ويعمبرها.الموضعهذاغيرفىلأليهوالسفرفىذكروجودوعدمبالسفر

اليهوديةالنظروجهةعنللدفاعمقحمةجدليةدفاعيةخطبافايفر

منالحقيقيةالمعرفةيملكأنهأليهوادعاءذلكعلىولليلهالارثوذكسية

الأصحابءآراعلىالنهاذىالمحكمبدوروقيامهالإلهىالإلهامخلال

)23(.وأيوبالثلاثة

ملاحظةمعالمعقدةالأدبيةالتركيبةرغمالسفرفىموضوعيةوحدةهناك7-

البداية.فىدورهمابعدوالشيطانللزوجةدورأىغياب

أماتاريخهايعرفولاقديمةالشعبيةفالقصةالسفرتا"ليفلزمنوبالنسبة

التحريرزمنوهوصم.ق002عامقبلأضيفتفقدوالملحقاتالاضافيةالأجزاء

السادسالقرنعنوالخاتمةالمقدمةزمنيتجاوزأنيمكنولاللسفر.النهائى

القرنبينالنقادمنمجموعاتعندالف"ليفأزمنةتراوحتوقدالميلاد.قبل

القرنأنوريوسودلمانونولدكهوريمإفالدويرىالميلاد.قبلوالثالثالسابع

منكل.سمقالسادسالقرنعلىيتفقبينماالسفرتا"ليفقرنهو.سمقالسابع

القرنعلىودورموجراىودرايفرمورويتفقوشلوجل.وبرايسوفايفرشين

)23(.الميلادقبلالرابععلىوفنكستينأيسفلتيرىبينماالميلادقبلالخامس

)24(.مناسبا"هوعداالميلادقبلالثالثالقرنوهولتسمانكورنيلويرى
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النقادمنكبيرعددفيعتبرهالمؤلفجنسيةحولأيضااختلافحدثوقد

وأدينياأوتاريخياإسرائيلبنىإلىيشيرلاالسفرأنرغميهوذامنيهوديا

أوهويةللسفريهوديةبنيةلإعطاءتكفىلاسريعةإشاراتوتوجد.ثقافيا

)وهماوالخاتمةالمقدمةفىإسرانيلإلهإلىواحدةإشارةمنهالمؤلفهيهودية

ولامرة.وعشرينسبعةيهوهخطبفىيهوهوذكر(الإضافاتمن

مرة38"إيلهالإسماستخدمبينماليهوهكمقابلالوهيمللإسمذكريوجد

)خمسةشداىوالإسممرة(وثلاثين)خمسة6*؟أإئؤهالإسموكذلك

إلىإشاراتتوجدولا"."اللهأو""إلهبمعنىتردوكلهامرةوعشرين

)25(.يهوذيةمؤسسات

لمسألوبسفركالبأنانغلماءمنفرلبقاعممدوغيرهاالأسبابلهذه

بالإسرائيليين.يختص!شئعلىيحتوىلاالسفزلأنإسرائيلياأوعبرانيا

الإدوميةأوالعربيةعباضهرغمإسرائيلىالسفرأنأخرفريقاعتقدبينما

فىعاشيهودىالكاتبأنإمارأيانفهناكوهكذا.خلفهااختفىالتى

عاشأوالصحراء،هنبالقربإيرممعالحدودعلىيهوذا.جنوبفىأورشليم

علىقويةأدلةلغيابالأخيرالرأىفايفرويفضلإدوميا.كانأومصر،فى

باسفارالمؤلففمعرفةإدرمى.أنهعلىالأدلةبعضووجودالسفريهودية

إلىالقليلةالإشاراتأنكماجنسيتهتحديدفىقويادليلاليستالقديمالعهد

25)12:الجنوبيينأوالشماليين 1-)Vليستوالبابلىالأشورىالسبىخلال

بخلافآخرينأقواماالسبىضمفقدالإسرائيليينإلىتشيربالضرورة

بالضرورةليست(لأ9:)12الكهنةإلىلإشارةوا.واليهوذيينالإسرانيليين

بالإضافةالكهنةنظامأخرىشعوبعرفتفقدإسرانيذيينكهمنةإلىإشارة

بنىفىمعروفايكنلمالفردىوالثوابالفردىالعقابموضوعأنهذاإلى
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وفى.وقومياجماعياوالعقابالثوابكانحيثمتأخروقتفىإلاإسرائيل

معارضايزاللاإسرائيلبنىفىالنبوىالتفكيركانأيوبسفرتا"ليفزمن

وجودأنفايفرويؤكد)26(.والأمثالالمزاميرقبلوذلكلهاورافضاللحكمة

شخصياتهناكلأنيهوديتهعلىدليلاليسالقديمالعهدفىأيوبسفر

معروفين.كحكماءالقديمالعهدفىمذكورةوغيرهاومصريةأدوميةأخرى

التىالشعبيةفالحكاية.واللغويةالفكريةالسماتالمؤلفإدوميةعلىويؤكد

السفروفلسفةوالطبيعيةوالاجتماعي!ةالجغرافيةوالخلفيةالسفرحبكةتمثل

إدرمفىتيمانإلهيعكمس611فىالإلهوإسمإدومياطابعتعكسكلها..ولغته

والإدوميةبالعربيةبقوةمتاثرهالسفرولغة035:الأمثالفىأجورواستخدمه

منترجمةالسفرأنالنمادبعضاعتقدوقدإدرميا.المؤلفكونيرجحمما

منغنىعربىبشيخأيوبسكوتويسبهوفوستر()دورمالعربيةإلىالعربية

)27(.العربيةالجزيرةشبهشمال

الاعتراففمعفلسفىدينىطابعذاتفهىأيوبسفرموضوعاتأما

المستوىعلىالقضيةهذهالسفريثيرالدينىالمستوىعلىالإلهبعدالة

خلالمنوذلكوطرقهالإلهلطبيعةالسفريتعرضهناالفلسفى.ومن

العدالةموضوعويمثل.عليهمأيوبوريردأيوبمعالأصدقاءمحاورات

دينيةنظروجهاتوأيوبالأصدقاءويمثلالمحاوراتهذهمحورالإلهية

خاصةمسائلالمحاوراتخلالمنالسفرعالجوقد.المسط"لةفىوفلسالية

الشرير،وسعادةالباروشقاء،الإنسانيةالحياةفىوجودهوأسباببالشر

والإله،والناسالنفسعنالإنسانىوالاغتراب،الإنسانىوالمصيروالموت

الإنسانية.المعرفةوطبيعة،الإلهيةالمعرفةوطبيعةالشر،عنالإلهومسذولية

الإنسانى.الشقاءومشكلةهالخطيئةوطبيعةالشيطانوطبيعة
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الأهثالسئر:ثالثا

تعاليمعلىالمحتويةالحكيمةالأقوالمنمجموعةعلىالسفرهذايشتمل

فىالعمليةوالممارسةوالمشاهدةالملاحظةمنأساسعلىمبنيةوأخلاقيةدينية

هنالطملبعضتتطلبمخفيةأوواضحةصورفىعنهاالتعبيرويتم،الحياة

بهتوجدالسفرعلىالغالبةالحكمةأقوالجانبلىالى)28(.فهمهاأجل

دينىعمقذاتموضوعاتتتناولالتىالقصيدةمثلأخرىأدبيةأجناس

تعاليمعلىتحتوى31(1-890:310-:1الأمثال)سفرأخديةودلالة

إلىينتمىعامبشكلوالسفر.مالورةأقوالأوحكممجردوليستللحكماء

القديمالأدنىالشرقفىالحكمةأدبإطارفىيفهمأنويجبالحكمةأسفار

)الملوكوفينقياوبابلمصرحهـماءإلىيشيرالمديمالعهدأيبيانوبخاصة

وبينالملوكبلاطفىالحكماءانتشروقد7(.:94إرميا31-4:03اياول

وبالرؤيةبالحكمةتتمتعمستنيرةحكيمةعقولكأصحابوالمستشارينءالوزرا

والسلوكالإنسانيةالشذونوفىالحياةأهورفىوالأخلاقيةوالفلسفيةالدينية

يوصلوهاأنيحاولونالحياةفىتجاربأصحابيكونونهاوعادة،الإنسانى

وألغازوأقوالوأراء،تعاليمشكلتأخذووسائلهبادئخلكلهنالأخرينإلى

)92(.وحكمومجازاتمثالوأ

بلدانفىالمنتشرالحكمةأدبهنالقدامىالإسرائيليوناستفادوقد

ذلكومع.والتشريعيةالدينيةالجوانبفىاستفادواحاالقديمالأدنىالشرق

التشريعنسبواكماالسلامعليهسليمانإلىالحكمةالإسرائيليوننسبفقد

القديمالعهدوصفحسبسليمانبلاطامتلاومد.السلامعليهموسىإلى

وفينيقيا.وبابلهصرملوكذلكفىهقلداوالمستشارينوالكتاببالحكماء

"وأعطى:الأولالملوكسفريقولحيثبالحكمةسليمانالقديمالعهدويصف

بني،جميه!حكمةسليمانحكمةوفاقت...جداكثيراوفهماحكمةسليمانالله
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:4الأولالملوك..00"الناسجميعهنأحكموكان.مصرحكمةوكلالمشرق

الملوكسفرينصحيثبالمثل(السلام)عليهسليمانتكلموقد31(.-92

32(.:)4مثل"آلافبثلاثة"تكلمأنه:علىالأول

إلىالأمثالسفرنسبةتمفقدالحكمةأسفارلمعظمبالنسبةوكالعادة

هذهضعفإلىتشيرداخليةنقديةعناصرعدةولكن(السلام)عليهسليمان

وزعوقد.الموضوعاتوتعددالأدبيةالصيغتنوعالعناصرهذهومن.النسبة

مؤلفينعدةإلىوبالتالىوهوضوعاتأنواععدةإلىالسفرهادةالنقدعلماء

النالى:النحوعلىوذلك

NA:1الإصحاحاتا- 9، - Aاكتسابإلىالدعوةلهاهوضوعااتخذت

يحتوىمنهاكلمقطوعاتمنوتتكونعليهاوالثناءفوائدهاوبيانالحكمة

مجهول.وهؤلفهعباراتأوجملعشرعلى

116-.1:الإصحاحات2- IVYشكلوتاخذللسلوكقواعدوموضوعها

إلىالجزءهذاوينسبهتضادينهأومتقابلينمثلينشكلفىإهاالأمثال

)03(.سليمان

وقواعدالجارتجاهواجباتوموضوعها17،2434-22:الإصحاحات3-

الحكماء.إلىمنسوبوهوالكسلشأنوفىالمعتدلللسلوك

شكلفىمتنوعةومبادئأقوالعلىوتشتمل2592-الاصحاحات4-

حزقيا.وكتابسليمانإلىمنسوبةهقابلات

:-\.14الاصحاحات5- rإلىوبالاضافةإلهيةحكمعلىوتشتمل

أجزاءأربعةهنمقابلاتشكلويأخذوصغرهالإنسانتفاهةهوضوع

أجور.إلىهنسوبة

مجهول.لمؤلفعدديةأهثالعلىويشتمل1533-03:الإصحاحات6-
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لموئيلإلىومنسوبللملوكنصائحعلىويشتمل9ا-31:الاصحاحات7-

العربية.الجزيرةوشبهإدومبينقبيلةوهىمساملك

وهىالفاضلةالزوجةعلىالئناءوموضوعها0131-:الإصحاحات8-

مجهول.لمؤلفألفبائيةقصيدة

25-،1،2216-ا:).السفرمنالرئيسيينالقسمينأننجدوهكذا

92الجزءجمعوتم،سليمانإلىمنسوبان92( -2 oحزقياكتاببواسطة

إضافاتبأنتوحىالتىالأرامياتبعضالسفرفىوتطهرقم.007حوالى

الأنبياءإلىهنسوبةالأقوالوبعضمتأخر.وقتفىالسفرإلىأضيفت

وأضيفتسليمانحكمةجمعتالبابلىالسبىزهنفىأنهويرجح.والتئنية

مساقبيلةهنحكماءإليولموئيلأجورأسماءوتشير.جديدةأقوالإليها

هاعصرفىفترةلهاويقترحعصرها،عنشئيعرفولا14(25:)التكوين

وأضيفللسفركخاتمة0131-31:الثاهنالجزءإلحاقتموقدالسبى.بعد

118:الأولالجزء -1,Aالسفركانوقدمتاخرمحرربواسطةلهكمقدهة

)93(.قمم002حوالىالحالىشكلهفىمعروفا

ميزهماهتضادينأتجاهينالأمئالسفريعرضالفكريةالناحيةومن

متنوعةموضوعاتيعرضفالسفر.دينىوالآخر،علمانىأحدهمابانفايفر

أهدافحولهتناقضةألمكارفهناكالنظر.وجهةفىجذريةاختلافاتويعكس

السلوكمعاييروحول،الأهدافهذهتحقيقووسائلالإنسانيةالحياة

خلالالمختلفةالعناصرهذهقدمتوقد.الانسانيةالأفعالودوافعالإنسانى

الحياةهنواقعياهوقفاالحكماءبعضاتخذوقد)32(الزهان.منقرون

والذكاءوالمعرنةالجادالعملخلالهنيتحققالحياةفىالنجاحواعتبروا

الحياةفىالنجاحلربطوادينياموقفاآخرونحكماءاتخذبينماوالفطنة

أهميةهنتقليلهمعدممعالتقلمديةاليهوديةفىالمعروفةالدينيةبالمعايير
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.الحياةفىالإنسانىللمجهودكأهدافالوظيفىوالنجاحالشخصيةالسعادة

الحياةأناعتقدواولكنهمذاتهافىكغايةالفضيلةيقدموالمأيضاوهم

منأشكالهىالأمورمنذلكوغيرالطيبةوالذريةوالوفرةوالرخاءالأمنة

)33(.وصاياهينفذونالذينللأبراراللهمنمقدرةالثواب

رؤيةالثانىالاتجاهيعكسبينماعلمانيةرؤيةالأولالاتجاهويعكس

منأقدمالعلمانىالاتجاهأنفايفرويعتقد.الأمثالسفرفىللحكمةدينية

الحكمةأدبفىنوعهامنفريدةليستظاهرةوهى.الدينىالاتجاه

فىالكبيرالقثيرصاحبالقديمالمصرىالأدبفىموجودةفهىالإسراثيلى

الإسراذيلى.الحكمةأدب

قبلتحيثالأخلا!وبالدينالحكمةمزجإلىيميلفهوالثانىالاتجاهأما

للحكمةأخلاقياظابعاوأعطتالخلقفىتظهركمااللهحكمةفكرةاليهودية

طلبتها"إن:الأمثالسفرففئ)34(.والاخلاقالحكمةبينومالكوا

حكمة.يعطىالربلأناللهمعرفةوتجدالربمخافةتفهمفحينئذ(...)الحكمة

سبيلكل.والاستقامةوالحقالعدلتفهمحين!ذ...والفهمالمعرفةفمهمن

لأنالصديقينسبلوتحفظالصالحينطريقفىتسلكحتى..صالح

)2:..."الأرضمنفينقرضونالأشرارأما...الأرضيسكنونالمستقيمين

:7،922،:1)الأمثالالوحىديانةواليهوديةالحكمةبينومالالوا21(.5-

159,1.:o:السلامعليهموسىوشريعةالحكمةبينمالتلواكما33(ا

وأفنيةكمهارةايحكمةالأمثالسفريعرضوكماV`(7:5عزرا46:)التثنية

51-15621:22:24:)الأمثالالدينيةالحكمةيعرضأيضافهولمنية r

03:U -Vt).

داخلمزجهمانمالحكمةفىوالدبنىالعلمانىالانجاهينأنفايفرويعتفد

تمتففد.الأقوالمنعددفىالعلمانىالاتجاهتهويدمحاولةمعالسفر
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)35(.اليهوديةالدينيةالرويةمعلتتفقالحكممنالعديدصياغةإعادة

والتىالكهنوتيةغيرالنبويةالرؤيةيعكسرأىالدينىالاتجاههذاوداخل

لاالتىالشعاذريةالأعمالعلىالمستقيمةوالحياةالمستقيمالسلوكتفضل

الخير:هنأساسعلىتقوم

(8:)15"مرضاتهالمستقيمينوصلاةالربمكرهةالأشرار"ذبيحة

نأكما3(.)21:لاالذبيحةمنالربعندأفضلوالحقالعدل"فعل:وأيضا

وأخلاقيةدينيهمثلافيتبنىالتثنوىالمورخرؤيةيعكسدينيااتجاهاهناك

منالعديدفىالرؤيةهذهوتتضحالتثنوية.الرؤيةهنمستمدةوإنسانية

والشريعةالنبوةبينالربطويظهر8(116،511:28،:)11والأمثالالأقوال

16،256:02،9527:28:فىتظهـرالدينفىوالروحانية18(.)92:فى

الفقيروعلى01(:2523،)15:واليتيمالأرملةعلىالشفقةإلىوالدعوة13(

21()25:الحاجةوقتفىالعلولىأطعام17(14521،31:17،5:91:

الأنبيا+روحتعكسالأمورهذهوكلV(1)24:كبوتهأوبسقوعلهالفرحوعدم

:3،712011:02،14،2:فىوالأخلاقالدينبينالربطويظهر.والتثنية

والمؤرخالأنبياءتعاليمالأمثالسفرفىتظهروهكذا27(.9:92،':5

يرشياإصلاحاتباستثناءالسبىقبلاليهرذيينمعطمرفضهاالتىالتثنوى

:78،؟)1والدينبالأخلاقالحكمةربطتالتعاليمهذهففى3.ق621فى

،9:)9الورعالتقىهووالحكيم7(6-)2:إلهيةصحةوالحكمة\(2:،13

:1.،3124 :VT)3618:والحكمةوالبرالتقوىعلىثوابوالثروة.%: A

AV.%)01:يهوهمنبركةوالثروة Y ،err).الرشوةوإعطاءالغشموازينأما

مجردوليستوأخيةدينيةخطاياكلهاأصبحتفقدالمسكروشربوالزنا

روحيامعنىالثروةوتتلقى.العلمانيةالحكمةتقولكماتجنبهايجبممارسات

2)2والفميرالغنىبينالفاروقبإلغاءوذلك :)fلا؟الاثنينعنبالامتناعأو"
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والإنسانىالورعالاستخدامعلىوالتركيز8(03:)ولاغنى"فقراتعطنى

26(.24-9:11،)3:للتزوة

بينوالاختياروالعقابالثواببمبدأأخذهبالتثنوىالأمثالتالروجوهومن

أضافوقد.الموتوطريقالحياةطريقاللعنهةوطريقالبركةطريق:طريقين

علىالتثنوىركزبينماالفردىوالعقاببالثوابالأخذالتثنيةإلىالأمثال

السلوكعنللتعبيرالطريقينبينالأختيارعنالأمثالويتحدث.الجماعى

الحياةوطريق،الكلمةوطريقالاستقامةطريقفهناك.الحياةفىالصحيح

الظلمة.وطريقالنور،وطريقالخطر،والطريقالآمنوالطريق،الموتوطريق

والأغبياء.والحكماءوالأشرار،الأخياربينموزعونوالناس

بعضهاويميلعمليةواقعيةعلمانيةأمثالبينالأمثالسفريتوزعوهكذا

فايفروزعوقد.الايمانعلىقائمةمثاليةدينيةوأمثال،والسخريةالشكإلى

وأمثالوالدينهالعلمانيةبينتمزجالأمثالدهالىبحتةعلمانيةإلىالأمثال

)26(.أخلاقيةدينية

لاككلفالسفرللسفر.فايفريورخللامثالالتصنيفهذاعلىواعتمادا

،سليمانإلىونسبهسيراخعرفهحيث.ق.م002عنتا"ليفهزمنيتأخر

ذلكعلىودليلهق.م.003عاميسبوأنيمكنلاككلأيضاوالسفر

الراقية،والأخلاقيةالدينيةوالمفاهيم،والنبوةالشريعةعنالواردةالإشارات

وبعضر،إلهيةلاوجماعةورعةتقيةجماعةإلىاليهوديةالجماعةوقسمة

معالتشابهوبعض)8(الكونيةالحكمةوتشخيصوالأسلوبيةاللغويةالسمات

الأجزاءفايفرويعتبر.المقخرةالكتاباتمنوغيرهماسيراخوابنالمزامير

اللغةحيثمنأدبياأفضلأيضايعتبرهاكماالسفرأجزاءأقدمالعلمانية

الموجهةغيرالواقعيةالإنسانيةالحياةتعكسالتىالأجزاءوهىوالأسلوب

(TV).دينيةلقيمأونبيلةلمبادئوفقا

-402-http://kotob.has.it



الثانكلالفصلى

الخمسالمجلات

راعوثسلرأولأ:

القضاةسفرىبينالثولجاتوفىالسبيعينةالترجمةفىراعوثسفريقع

التىال!اريخيةالأعمالبينمنيعتبرالسفرأنهذاومعنى.الأولوصمونيل

هذافىوالمشكلة.والثانىالأولالملوكإلىوتمتدوالقضاةيشوعمنتبدا

فهوالتاريخيةالأعمالبهذهخيةتائيصلةلهليستراعوثسفرأنالترتيب

يهوذالحمبيتمنإسراذيلبنىمنأسرةعنقصيرةقصةأوحكايةمجرد

وتتكونالقضاةعصرفىالأرضفىحدثجوعبسببموأببلادفىتغربت

محلونوإبنيهنعمىلىامرأتهأليمالكيدعىرجلمنالإسراذيليةالأسرةهذه

ابنيهاوزوجتموآببلادفىنعمىزوجتهاس!عرتالرجلموتوبعدوكليون.

باتسنينعشروبعد.راعوثوالثانيةعرفهتسمىالأولىموآبيتينزوجتينمن

انتهىقدالجوعأنتعلموعندماابنيها.زوجتىمعنعومىالأموبقيتالإبنان

البقاءعرفهفتفبلموآبفىالبقاءكنتيهاهنوتطلبالعودةتقرريهوذافى

بتوحيثماأذهبذهبتحيثما"لأنه:حماتهامعالذهابراعوثتقرربينما

الربيفعلهكذا.أدفنوهناكأموتمتحيثماإلهىدىالهكشعبىشعبكأبيت

18.-116:راعوث،وبينكبينىيفصلالموتإنمايزيدوهكذا

الأعمالبمجموعةللسفرالوحيدةالتاريخيةالصلةأنهذامنويتضح

عصرفىالمجاعةحادثةوقوعهو(الثانىالملوكإلىالقضاة)منالتاريخية

هذهضمنراعوثسفرلتصنيفمقنعامبرراهذايعتبرولا.القضاة

تصنيفتمولذلك.الأولو!لمونيلالقضاةبينووضعهالأسفارمنالمجموعة
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العهدمنالأخيرالقسموهوالمكتوباتقسمضمنالعبرىالنصفىالسفر

المجلاتبينمنواعتبارهالمراثيوسفرالأناشيدنشيدبينوضعهوتم.القديم

بعضنظروقدوالمراثى(.راعوث،لأناشيدانشيد،الجامعة)إستير،الخمس

كملحقالقضاةسفرمنجزءأنهعلىراعوثسفرإلىالقدامىالمفسرى

لؤيدونالذينالنقادويعطىمستقلا.سفرايمثللاأنهيعنىبما)1(للقضاة

مبررين:(الثانىالملوكإلىيشوع)منالأوائلالأنبياءأعمالضمنتصنيفه

أنهالقضاةحكمأيامفى!حدثالسفر:بدايةفىالقضاةعصرذكرالأول

داودنسبسلسلةإعطاءالقصةهدفأنوالثانى.الأرضفىجوعصار

اهتمامإلىيشيرلافالأولضعيفانوالمبررانالسفر.نهايةفىوقعتالتى

هذه.الجوعحادثةسوىالعصرعنيذكرولاالقضاةبعصرحقيقىتاريخى

لافالسفرالرأىهذاتدعملاأيضافهىالسلامعليهداودنسبسلسلةأما

القديمالعهدنقادمعظمرأىاستقروقد.السلامعليهداودعنشيذايتناول

ملحقةفهىوالأخيرالثالثالإصحاحإلىإضافةهذهالأنسابسلسلةأنعلى

صموئيلعملمنرلعوثسفرالبابلىالتلموداعتبر)2(وقدعليهمقحمةأوبه

منالثالثالقسمإاىينتمىأنهيرجحمماالمكتوباتبينصنفهفقدذلكومع

القدبم.العى

لحمبيتفىنعمىحماتهامعالموآبيةراعوثحياةالقصةبثرتررفى

بسببراعوثعلىيعطفوالذىنعمىزوجقريببوعزحقلفىوعملهايهوذا

ايهوذا"1إلىمعهاوهجرتهاموآبفىلهاورعايتهالحماتهاالطيبةمعاملتها

حيثالحقلإلىوتذهبثياباوتلبسوتتدهنتغتسلأنراعوثنعومىوتوصى

وادخلىفيهيضطجعالذىالمكانفاعلمىاضطجع"ومتى:النصويقولبوعز

راعوثوفعلت!تعملينبمايخبركوهوواضطجعىرجليهناحيةواكشفى

رجيلهعندتضطجعإمرأةأنبوعزيكتشفوعندما.نعمىحماتهاقولحسب

فيخبرهاولىلأنكأمتكعلىثوبكذيل"ابسط:النصحسبراعوثمنهتطلب
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الولىحقلكقضى"إن:منهأقربأولولىويوجدثانولىبأنهبوعز

هوحىلكأقضىفأناالولىحقلكيقضىأنيشألمليان.ليقضفحسنا.

الولىيتنازلالمدينةشيوخمنعشرةوأمام.(NN'29-:3)راعوث"الرب

يدمنومحلوقلكليونماوكللأليمالكماكلبوعزويشترىحقهعنالأول

اسملأقيمإمرأةلىاشتريتهاقدمحلونإمرأةالموآبيةراعوثوكذانعمى

..1(9-:4)راعوث"إخوتهبينمنالميتإسمينقرضولاميراثهعلىالميت

منالعديددفعالرئيسىموضوعهفإنراعوثسفركتابةلتار-وبالنسبة

تصنيفكانولذلك.مادتهمعيتناسبمتقدمعصرفىوضفهإلىإلنقاد

تار-إلىإشارةبمثابةالأولصموئيلوقبلالقضاةبعدووضعهالسفر

والمحدئينالنقادمنالعديدلرأىةهذاأيدومد.صموئيلإلىونسبتهوضعه

بعدمافترةالنقادمنآخرفريقاختاروقد.وغيرهموشينزوكاسلكيلمثل

بعدمافترةأخرفريقيفضلبينما)2(.داودعصروقبلالقضاةعصر

وكذلكللسفرالخارجىالمظهرإلىيعودالأوائلالأنبياءبينوضعهوانالسبى

)4(.موضوعه

منها:آراءعدةفهناكالسفرتأ!ليفمنالهدفعنأما.

نهايةفىوالواردة(السلام)عليهداودنسبسلسلةإعطاءالهدفأن1-

رامولدوحصرونحصرونولدفارصفارص.مواليد"وهذه:السفر

سلمونولدونحشوننحشونولددابوعمينادأب.عميناولدورام

داود"ولدويسىيسمىولدوعوبيدعوبيدولدوبوعزبوعزولدوسلمون

أخبارسفرفىمفصلةالسلسلةهذهوردتوقد22(.-418:)راعوث

17(.1-2:الأدلالأيام

سفرنهايةفىالسلام)عليهداودلنسبالسلسلةهذهوضعهنوالهدف

الإسراثيلىزواجقبولوهرالسفرفىالرنيسىالموضوععلىالظكيد(راعوث
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بغيرالإسرأئيليةالآنساباختلاطالزواجذلكنتيجةكانلوحتىبالأجنبيات

يعودإسرائيليةتاريخيةشخصيةأهموهو(السلام)عليهفدواودالإسرائيلية

وهذااليهوذىبوعزمنزواجهابعدالموآبيةلراعوثالمولودعوبيدإلىبنسبه

غيرموآبيةأممنمولودجدإلىبجذورهيعود(السلام)عليهداودأنيعنى

أخبارسفرفىوردتقدهذهالأنسابسلسلةأنمنالرغموعلى.إسرائيلية

قصةفىوضعهاأما.معينةدلالةعنتعبرلمفإنها117-2:الأولالأيام

إلىذلكفىوالتسامحبالأجنبيةالزواجقبولإلىتشيرقويةدلالةفلهراعوث

بنسبهالسلامعليهداودعودةفىيظهرالأقصىالحدوهذاممكنحدأقصى

قبلراعوثقصةفىفقرةأخروتؤكد.إسرائيليةغيرأممنمولودجدإلى

اسمهودعونلنعمىابنولد"قد:التوجههذاعلىمباشرةالنسبسلسلة

17(.:4)راعوثداود"أبىيسىأبوهوعوبيد

الإسرآذيلىزواجإمكانيةالقديمالعهدأسفاربقيةعكسعلىالسفريؤكد2-

وهويهوهديانةفىدخولمنالزواجهذاعلىيترتبهاوقبولأجنبيةمن

باعتبارقومىأساسعلىاليهويةاليهوديةلقيامأصلافيهمرغوبغيرأمر

وخصوصيةالإلهخصوصيةمنأساسوعلىلإسراثيلقومياإلهايهوه

فىاليهوديةعرفتالغالبهوالتيارهذالأنونظراتعبدهالتىالجماعة

والتبليغبالدعوةتهتملاديانةأىتبشيريةغيرديانةبأنهاتاريخها

لافهوعليهاوخروجاالقاعدةلهذهكسرايمثلهناراعوثوسفروالانتشار

والاشتراكيهوهديانةفىدخولهنيقبلولكنالأجنبياتبزواجفقطيسمح

داودجدةهناراعوثباعتبارالملكفىوالمشاركةبلوالاختيارالعهدفى

وهوإسرانيلبنىتاريخفىالموحدةالمملكةمؤسسوهو(السلام)عليه

للملك.نموذجومملكتهإسرائيلبنىفىللملكنموذج

الاتجاهضدواضحااعتراضايمثلراعوثسفرأنالنقادبعضيعتقد3-

التىالتشريعاتبعضبوضعوذلكونحمياعزراسفراعنهعبرالذى
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إلىالموضوعهذافىالسفرينهذينوتشددبالأجنبياتالزواجتمنع

بعضبينهم)ومنأجنبياتمنالمتزوجينالإسرائيليينمطالبةدرجة

مننوعاالأجنبياتمنالزواجواعتبارزوجاتهمعنالتخلىإلى(الكهنة

دإن:للنجاسةسببأيضاوهوإسرائيلبنىولجماعةللإلهالخيانة

شعوببنجاسةمتنجسةأرضهىلتمتلكوهاتدخلونالتىالأرض

بنجاستهم.جهةإلىجهةمنبهاملأوهاالسبرجاساتهمالأراضى

تطلعواولالبنيكمبناتهمتأخذواولالبنيهمبناتكمتعطوافلاوالآن

الذينالكهنةأما.(12ا-.:9)عررا"الابدإلىوخيرهمسلامتهم

واللاويين(1الكهنوتوعهدالكهنوت"نجسوفهؤلاءأجنبياتمنتزوجوا

ويتطلبللإلهخيانةبالأجنبياتالزواجعزرادىلعتبر92(.:13)نحميا

لأنفسهمبناتهممناتخذواالإله*"لأمهممعيقطعجديداعهداالأمر

الرؤساءيدوكانتالأراضىبشعوبالمقدسالزرعواختلطولبنيهم

:نقرأ01:2عزراوفى9:2عزراأولأ...."الخيانةهذهفىوالولاة

الآنولكنالأرضشعوبمنغريبةنساءواتخذناإلهناخناقد!إننا

كلنخرجأنإلهنامععهداالآنلنقطعهذافىلإسرائيلرجاءيوجد

منهن.ولدواوالذينءالنسا

راعوثسفريعطىبالأجنبياتالزواجضدالمتشددةالخلفيةهذهضوءوفى

التىالكراهيةاستذصالإلىيدعوفهو)5(المئطأنهذافىمتسامحةصورة

الإلهويظهرالخصوصيةعنبعيداهوقفاويتخذوالوثنيناليهودبينسادت

يجعلأنهحدإلىالاغيارأوللأجانبالراعىالإلهمظهرفىالإسراذيلى

)6(.المخلصالمسيحيعودذريتهإلىالذىداودأجدادأحدأجنبيا

متأخراتاريخايحددالنقادبعضجعلالرأىهذاأنإلىنشيرأنويجب

السفركانواذا)7(البابلىالسبىعصربعديوضعحيث،راعوثسفرلكتابة

فسهنزبالأجنبياتالزواجشأنفىونحمياعزراتشريعاتعلىاعتراضايمثل
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القرنفىلهمامعاصرأنهأوونحمياعزرابعدماإلىبذلكيعودراعوث

وأسلوبهالسفرلغةخلالمنذلكعلىرولىويؤكد)8(الميلاد،قبلالخامس

بالاتجاهمعرفةعلىتؤكدالسفرافتتاحيةوأنمتأخر،عصرمعالمتحملحيث

إلىيشيروالتقاليدالعاداتبعضعنالحديثوإنالقضاةسفرفىالتئنوى

)9(بها.معمولغيرأصبحتأنها

التىالأخلاقيةالقصةمننوعاراعوثسفراعتبارإلىالنقادبعضيميل4-

وعلىالقصةبطلةالاسرةعلىالمسيطرةالأخلاقيةالقيممنعدداتقدم

حياةليوفرمؤابإلىيهاجرأليمالكفالأب.فيهاالرئيسيةالشخصيات

نعومىوانشغالفلسطينفىللمجاعةتعرضتالتىلأسرتهكريمة

الهجرةإلىيدفعهاوالذىبحماتهاراعوثوارتباطابنهازوجتىبمستقبل

وعبادةإسراذيلبنىفىوالدخولوآلهتهاشعبهاوتركفلسطينإلىمعها

هذهكل.منهاوزواجهراعوثبمشكلةبوعزاهتماموكذلكإسراذيل.إله

الأخلاقيةالقيممنمنظومةوتعطىالأسريةالعلاقاتتسودفضائل

()01.الواحدةالأسرةداخلالحياةعلىالمسيطرة

راعوثمنبوعزفوناجالقبليةالعصبيةلقانونصورةراعوثسفريقدم5-

راعوثعلىأيضاوالحفاظنعومىزوجأليمالكأرضعلىالحفاظهدفه

معاوالزوجةالأرضيرثأنالولىعلىوأصبحماتالذىمحلونزوجة

الفكاكأمرإلىالسفرويشيرميراثهعلىالميتاسمبإقامةيسمىفيما

والمبادلةالفكاكأمرفىإسراذيلفىسابقاالعادةهىوهذهوالمبادلة

العادةهىفهذه.لصاحبهويعطيهنعلهالرجليخلعأمر.كلإذباتلأجل

-7في4)راعوث"نعلهوخلعلنفسكاشترلبوعزالولى"فقالإسراذيلفى

الأرملةزواجبشأنالتثنيةسفرفىماوردإلىالقانونهذاويشير8(

تصيرفل!ابنلهوليسمنهمواحدوهاتهعاإخوةسكن"إذا:اليباما
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ويتخذهاعليهايدخلزوجهاأخوأجنبىلرجلخارجإلىالميتإمراة

باسميقومتلدهالذىوالبكرالزوجأخىبواجبلهاويقومزوجةلنفسه

يأخذأنالرجليرضلمريانإسراثيلمنإسمهيمحىلذلاالميتأخيه

مننعلهوتخلعالشيوخأعينأمامإليهأخيهإمرأةتتقدم..أخيهامرأة

يبنىلاالذىبالرجليفعلهكذاوتقولوتصرخوجههفىوتبصقرجله

التثنية)سفرا،النعلمخلوعبيتإسرائيلفىإسمهفيدعىأخيهبيت

:25-5.)01

فراعوثالولىبحقيعرفماهوالقانونهذاعلىأدخلالذىوالتطوير

محلونالميتلزوجهاأخايكنلمتزوجهاالتيبوعزلأنأخأرملةليستهنا

بوعزولكنأخيهأرملةمنلأخابزواجالخاصالتثنيةقانونعليهيطبقحتى

وعلىالميتنعمىزوجأليمالكأرضعلىالولايةحقولهلنعمىقرابةذر

حفظالولايةحققانونهنوالهدفأيضاالميتاليمالكأبنزوجةراعوث

الولايةحقصاحبكانوإذاأجنبىإلىتخرجلاحتىالمرأةفيهابماالأملاك

لصاحبهويعطيهنعلهويخلعالتالىالولىفيتقدميفكأنفعليهذلكفىيرغبلا

الولىمحلحلالذىالثانىالولىهوبوعزبينماالأولالولىدورعابرويلعب

بوعز.إلىالحقهذافانتقلالولايةحقأخذفىيرغبلمالذىالأول

الأناشيدنشيدسفر:ثانيأ

ذلكفىمثله(السلام)عليهسليمانإلىعادةالأناشيدنشيدينسب

لعهدانقدءعلمايعتقدالتىوغيرهاوالمزاميروالجامعةايامئالأسفارمثل

التىالحبقصاذدبعضمنالسفرويتكون.حقيقيةغيرنسبةأنهاالقديم

حيثواحدمؤلفإلىتعودلاوالتىوأصدقاوهماوالعرشرالعروسيفنيها

بعضأنكمامكرره،الفقراتوبعض،واضحهنهجبدرنهرتبةأنها

)11(.كذلكمكررهالموضوعات
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اعتبرهحيثالقديمالعهدداخللوضعهبالنسبةمشكلةالسفرأثاروقد

،مقدسككتابالقديمالعهدإلىيضمأنويستحققيماسفراالنقادبعض

علىواعتبروه)29(.والمكانةالقيمةلهذهمستحقغيرآخروناعتبرهبينما

نظرفىفالسفر.القديمالعهدخارجبعضهماعتبرهبلالقديمالعهدهامش

ذكرفيهيردولا،دينيةحقائقأيةعلىيحتوىلاالنقادمنالأخيرالفريقهذا

أيةيعكسولاالإلوهية،بعالمعلاقةلهتفسيرأىيعطىولااللهإسم

رؤيةيعطىلاأنهكمابالعبادةصلةلهوليست،اجتماعيةأوأخلاقيةاهتمامات

وجدفقدذلكومع)3؟(.المقدسالكتابمرتبةإلىيرقىلافهوولهذا.للدين

عقيباالرابىوصفهفقدالمغالاةمنبشئوربماقداستهعنيدافعمنالسفر

جدليةمناسبةفىوذلك"الأقداس"قدسبأنهتقريباسنةألفىمنذيوسفبن

أحقيتهماومدىالجامعةسفرومعهالسفرهذاقداسةحولاليهوديةداخل

منيخلوولاالحبفىكتابفهو.القديمالعهدإلىالانضمامفىمعا

U(1).الجسديةالعاطفةومتعةالجنسيةالتلميحات

نشيدحولتطوروحديثاقديماالنقادبينالجذرىالاختلافهذاوبسبب

الحرفىوالتفسيرالرمزىالتفسيربينتراوحتفسيرىتراثالأناشيد

التفسيريةالرؤىبهذهالتعريفوقبل.والشعائرىالدرامىوالتفسير

حيثلهافايفروصفحسبالسفرمحتوياتنصفالأناشيدلنشيدالمختلفة

إلى:قسمها

إلىشوقهاعنالعروستعبرحيث8-12:فىوترد:العروسأغانىا-

سوداء*أنا:أورشليمبناتأماملونهاسوادعنوتدافع""الملكحبيبها

إلىتنظرنلا.سليمانكشقققيداركخيامأورشليمبناتياوجميلة

الأغنيةنهايةوفى6(.-5)1:لوحتنى.0.قدالشمسلأنسوداءلكونى

تربضأينترعىأيننفسىتحبهمنياأخبرنى5حبيبهامعموعداترتب

".الظهيرةعند
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7(.9:2-:)1فىويردوالعريسالعروسبينديالوجأوحوار2-

5(.'1:-8)2:فىوتردللعروسذكريات3-

.الزفافموكبوتصف11(-6)3:سليمانمخفة4-

خيالىوصفعلىويشتمل\(1:5-)4:الشابأوالعريسأغانى5-

الأصدقاء.منالإعجابصرخاتمعللعروس

(.2:1r-)5:المفقودالعريسعنالبحث6-

49-)6:العروسجمالوصف7- :)V7-1)فىالوصفيشبهوهو :.)L

4(.8ا-.)7:للعرشىأغانى8-

01(15))متنوعةأغانى9- 4 5- :)A

النظاموانتفاءوالمقابلاتوالتكراروالمواقفالموضوعاتلتنوعونظرا

الحبأغانىمنمنتخبةمجموعةاعتبرفقدالأناشيدنشيدسفرفىالمنطقى

ويطغى.واحدةغنائيةأودراميةقصيدةليستأنهاكمامحددهدفلهاليس

باغانىالأناشيدهذهواضعىتالريعكسوهذاالرعوى.المناخالسفرعلى

الدراسينبعضشبههاوقد.الزفافاحتفالاتفىوبخاصةوالفلاحينالرعاة

وموسيلولتمانذلمانفعلمثلماالعربيةوالبدريةالسوريةالرعاةبأغانى

،إرمانمثلالقدماءالمصريينعندالحببشعربعضهمربطهاكما،وستيفان

فعلكماالقديمالعربىوالشعر،رميكفعلمثلماالأشورىالحبوشعر

شعبيةأغانىمجردوليستالأدبمنأنهاعلىجميعاتصنفوهى.نيكلسون

اليونانعندالرعوىالحبشعرمنبلاغةوأقلمتكفةأومعقدةليستوهى

)16.والرهان

!قدفىملكل"أختى"عبارةاستخدامالقديمالمصرىالتماليروجوهومن

وذلك)18("مغلقةجنةالعروسأختىو)17("العروسأختىياجنتىدخلت
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عندمعروفغيرتعبيروهوالعريسبواسطةالعروسمخاطبةفى

بعدهاوضعتولذلكالقديمالمصرىالحببشعرتالرويعكسالإسرائيليين

يعكسكما.الإسرائيلىالمستمععلىالأمريختلطلاحتى""العروسكلمة

المزمورويشترك.قديمامصرياتاليرابهاوالإعجابووصفهابالطبيعةالتغنى

وكلاهماالطبيعةبجمالالفائقالإحساسهذافىالأناشيدنشيدمع401

)91(.أصل!ةإسراذيليةسمةيعكسولاالقديمالمصرىالشعرلحال!رتحتواقع

قصيدةيمثللاالأناشيدنشيدأنحقيقةمنتنبعالسفرتا"ليفومشكلة

الأمرأسلوبهافىالمختلفةالأغانىمنمنتخبةهجموعةعنعبارةولكنواحدة

آراميةتاليراتالسفرلغةفىوتظهر.مؤلفمنأكثروجودإمكانيةيطرحالذى

مثلالقديمالعهدفىالمتأخرةالأسفارلغةمنقريبةوهىوصيغألفاظمن

حوالىالسفركتابةيرحجمماويونانيةفارسيةكلماتوهناكلهاستير،الجامعة

عندالحديثلغةالآراميةكانتعندماالميكقبلالثالثالقرنمنالأولالنصف

واعتبره.اليونانىأوالفارسىالعصرإلىينسبهمنالنقادومناليهود.)02(

2(')حشريةسماتذاتمستقبليةرؤياباعتبارهالأبوكاليبتيكمنقريبالوسو

N)2:11-الفقراتمنيتضحكما 1- X ، \ T%هY - N :)A.

عدةمنالقديمالعهدتفسيرتاريخعبرالأناشيدنشيدتفسيرتموقد

التفسيربرزفقدالقديج!العهدداخلوغرابتهامادتهلطبيعةفنظرا.وجوه

الظاهرةالمعانىهنأعمقومستوياتودلالاتمعانعنبالبحثالرمزى

علاقةعنمعبرةأنهاعلىمادتهفهمللسفرالرمزىالتفسيروجوهوهن.للنص

بناتياوجميلةءسودا"أنافالفقرة.إسرائيلبنىتاريخخلالبإلههاإسرائيل

واضطهادمصرفىالإسراذيلىالوجودإلىترمزأنهاعىفهمتا،أورشليم

معناهاأنأومصرمنالخروجقبلالشاقةبالأعمالوتكليفهمإسرائيلبنى

المسيحيةالتفاسيرواتجهت)22(.الشريعةطاعةديإسرائيلفشلالرمزى
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)عليهالمسيحإلىرمزاالأناشيدنشيدفىالعريساعتبارإلىالأناشيدلنشيد

)23((0السلام)عليهاالعذراءمريمريالىالكنيسةإلىترهزوالعروس(السلام

بإسرائيليهوهعلاقةعنللتعبيروالحبالزواجرمزيةهوشعاستخدموقد

التلمودوفى.مواضععدةفىوحزقيالواشعياءإرمياوكذلك2(1-)هوشع

الترجومنظربينما،إسرائيلبنىجماعةهووالعروسالإلههوالعريساعتبر

المسيح.قدوموحتىالخروجمنإسراذيلبنىلتاريخرمزأنهعلىالسفرإلى

فهماالسفرالمفسرينبعضوفهم.بالحكمة""العروسالمفسرينبعضوأؤل

الروححلولأواتحادفىالمتمثلالصوفىاللاتحادرهزواعتبروهصوفيا

)24(.المسييحأوالإلهفىالمؤمنة

حرقياالدراسينبعضفسرهللسفر،الرمازىالفهمهذاإلىوبالإضافة

علاقةعنتعبيراأخرونواعتبرهإنسانيةحبأغانىمجردبعضهمفاعتبره

التنرقعلىالدراسينمنالفررشهذاركزوقد.المصريةبعروسهسليمان

الإنسانيةوالعواطفالشعرىالجمالواكتشافوأسلوبهالسفرللغةالأدبى

الإنسانيةلصفاتهاالدينيةالأدبيةالكتابةفنقدرمنوالإعلاءالأدبفى

)25(.والجسديةوالعاطفيةالروحيةالمستوياتعلىالطبيعية

يمكنمعقدةحبكةذاتدراماأنهعلىالسفرإلىالنقادبعضنظروقد

المدينةمنجميلةأميرةإحداهمامحوريتينشخصيتينبينفيهاالتمييز

رأىوهو.الرعاةمنوفتىسليمانأخرىصورةفىأو،ريفيةفتاةوالأخرى

درامية.بنيةاهوليستواحدةأدبيةوحدةيكونلافالعملضعيف

إلىينتمىأنهعليالأناشيدنشيدإلىالنطرالدراسينبعضحاولوقد

الكنعانيةالخصوبةعقيدةإلىأصلهايعودقطعمجموعةأنهأوالدينيةالمادة

إلىتسعىالتى(الخصوبة)إلهةالإلهةهىوالعروس.الميتالحىالإلهوفكرة

والوفرةالخضوبةتستعيدبهالزواجخلالوهنالسفلىالعالمفىحبيبها

المرتبطالقديمالأدنىالشرقبأدبالأناشيدنشيديربطتفسيروهذاللعالم
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الموسمىوالجفافوالخصوبةالمقدسالآلهةزواجأساطيرعلىالمبنيةبالعقائد

تاليرايعكسفالسفروبالتالى)26(.المشابهةوالشعائرالأفكارمنذلكوغير

تنتمىالتىالأغانىتحديدالصعبمنكانوإنالخصوصهذافىكنعانيا

بعضويميلجديد.منليبعثيموتالذىالإلهأوالخصوبةعقائدمنأىإلى

كاتبإلىتعودلاالزفافلحفلاتأغانىمجردالأناشيداعتبارإلىالنقاد

كاملةأغانوربماألفاظااستوعبتوقدواحدزمانأوواحدمكانإلىأوواحد

بالصبغةصبغهاشعبىمناخفىنشأتولكنهاطقوسيةوثنيةمصادرمن

انفصلتالوقتوبمرور.الشعبيةالأغانىتعكسهاالتىالزاهيةالغنيةالفنية

رمزيةتفسيراتعدةفتلقتغامضةوأصبحتمناسباتهاعنالأغانىهذه

إلىنسبتهابسببوبخاصةالقديمالعهدكتابفىبالدخوللهاسمحت

.مراتعدةفيهاإسمهوورودسليمان

خاصةأغانمجموعةالأناشيدنشيداعتبارالعلماءبينالغالبوالرأى

الأدنىالشرقشعوبعندالمشابهةبالأغانىويربطونهاالزفافبمناسبات

وماوتشوكورنيلوبودوشتادفتسشتينىالعلماءهؤلاءومن.القديم

اعتبروهاالذينومنوكاسوتووجودسبيد.وبويروجاسترووشينوسيجفريد

وفونسيمونمنكلالزفافبمناسباتلهعلاقةلابعضهاحبأغانىمجرد

وكاستللىوريموسوجراتسونويزوماليروزوتروكلوكروايشتورنهردر

)37(.وآخرونوفايفروأيسفلتولودزوديسووشتاركوهاوبتوجاكوب

الدوائرفىمقبولاجعلهللسفرالرمزىالتفسيرأنأخيراونلاحظ

بمضاهينربطهوحاولتالقديمالعهدإلىبضمهلذلكوسمحتاليهوديةالدينية

وإشعياءوإرمياوحزقيالهوشعملكلالقديمالعهدكتببعضفىسابمة

وحب،زواجصورةفىوىالههاإسراذيلبينالعلاقةبوصفيتعلقفماوبخاصة

ذلكعنينتجوماالعلاقةهذهفىوالوصلالهجربينوالتوتروعريسوعروس

)28(.الخ...والرغبةوالحنينالشوقمشاعرمن
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الجاهعةسفر:ثالثا

فىيختلففهو.القديمالعهدداخلالغريبةالكتبهنالجامعةسفريعتبر

مختلفةفكريةرؤيةيقدمأنهكماالأسفاربقيةعنالدينيهروحهوفىموضوعه

منسلبياموقفاالجامعةسفرويعكس.القديمالعهدلديانةأحياناومضادةبل

شئكلأنترىعبثيةنظريةضوءفىالحياةهذههـمفسر،الإنسانيةالحياة

يلأحداثالمملالتكرارهذاسوىللاشياءمعنىيوجدلاوأنه،باطلالحياةفى

عملهكلمنللإنسانفالدةتوجدولا)92(.الشمستحتجديدهناكفليس

روحعلىغريبةتشاؤميةفلسفيةنزعةالسفروتسود.الأرضعلىيعملهالذى

داخلالنظرةهذهتعكسالتىالنصوصومناليهودية.والديانةالقديمالعهد

ومحورالسفرمفتاحالعبارةدذهوتعتبر"باطلالكلالأباطيل"باطلالسفر:

بعضعنهفتعبرهدفبلاوكونهاالإنسانيةالحياةعبثأها.الفلسفيةرؤيته

الشمس.تحتيتبعهالذىتعبهكلمنللإنسانالفاذدة+ما:صكلالنصوص

وأيضا4(3-:1)الجامعة"الابدإلىماذمةوالأرضيجئودوريمضىدور

الر-.وقبضباطلالكلفإذاالشمستحتعملتالتىالأعمالكلرأيت

ويصف14(:1)الجامعةيجبر"أنيمكنلاوالنقصيقومأنيمكنلاالأعوج

ليعنواالبشرلبنىاللهجعلهاردئعناءبأنهايارضفىالإنسانعملالجامعة

!ثمالتشاؤمى:العبثىالاتجاههذاعلىالسفرويؤكد13(.1:)الجامعةفيه

فإذاعملهفىتعبتهالذىالتعبلىالىيداىعملتهاامتىأعمالىكلإلىالتفت

11(.2:)الجامعة"الشمستحتمنفعةولاالريحوقبضباطلالكل

تصورهالجامعةيعطى"باطلالكلالأباطيل!باطلنظريةخلالومن

منالرغموعلى.والجاهلالحكيمبينفارقاالحياةفىياىلاأولافهو.للحياة

"وعرفت؟متساويانعندهوالجاهلالحكيمفإنللمعرقةوتبجيلهللحكمةتعظيمه

للباهليحدثكماقلبىفىفقلت.لكليهماتحدثواحدةحادثةأنأيضاأنا

-217-http://kotob.has.it



هذاقلبىفىفقلتحكمةأوفرأنافلماذاذاكلماذأنالىأيضايحدثكذلك

وكيفئنسىالكلالابد...إلىللجاهلولاللحكيمذكرليسلأنهباطلأيضا

تحتعملالذىالعملعندىردئلأنهالحياةفكرهتكالجاهلالحكيميموت

17(.-14)2:الجامعة"الريحوقبضباطلالكللأنالشمس

والحيوانالإنسانبينفرقلافإنهوالجاهلالحكيمبينفرقلاأنهوكما

اللهإنالبشربنىأمورجهةمنقلبىفى"قلت:للإثنينواحدفالمصير

يحدثالبشرلبنىيحدثمالأنهم.هكذاالبهيمةكماأنهليريهميمتحنهم

فليسللكلواحدةونسمةذاككموتهذاموتلهمواحدةوحادثةللبهيمة

واحد.مكانإلىكلاهمايذهب.باطلكليهمالأنالبهيمةعلىميزةللإنسان

22(-18'1:)الجامعة000،كلاهمايعودالترابديالىالترابمنكلاهماكان

أنا!فغبطت:الحياةعلىالموتتفضيلحدإلىبالجامعةالأمرويصل

بعد.عاذشونهمالذينالأحياءمنأكثرزمانمنذماتواقدالذينالأموا!

تحتعملالذىالردئالعمليرلمالذىبعديولدلمالذىكلهمامنوخير

3(.2-:4)الجامعة"ااشمس

فيماوذلكأيوبسفرمنالجامعةسفريقتربالشكليةالناحيةومن

أيوبفىالحوارفيهغلبالذىالوقتوفى.الحياةحولتسأولاتمنيطرحة

فالجامعةالذاتىالداخلىالحوارأوالمنولوجعلىيعتمدالجامعةسفرنجد

قلبى"ووجهت:مثلالأجوبةويقدمالأسئلةنفسهعلىيطرحنفسهمعيتحاور

الأعمالكلرأيت..السمواتتحتعملماكلعنبالحكمةوالتفتيشللسؤال

الحكمةلأنظرالتفتثم...قلبىفىأنافقلت....الشمستحتعملتالتى

....بأعمالهالإنسانيفرحأنمنخيرشئلاأنهفرأيت...والجهلوالحماقة

ويرىويشربالإنسانيأسكلأنحسنهوالذىخيراأنارأيتهالذىذاهو

الذاتىالتأملأسلوبإلىتشيروغيرهاالأمثلةهذهفكل.."تعبهكلمنخيرا
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أيضاوالتطوعالتساؤلاتوطرحوالتحليلوالمشاهدةالملاحظةعلىالقاذم

أيوبسفرفىالشائعالأسلوببخلافوذلك.الحلولووضعالأجوبةبإعطاء

الأجوبة.وتقديمالتساؤلاتوطرحالآخر،معالحوارأوالديالوجأسلوبوهو

أيوبنجدمافكثيراأيوبسفرفىموجوداليسالمونولوجأنيعنىلاوهذا

علىيطرحالناسوعنوأسرتهأصدقائهعنبعيدانفسهإلىيخلوعندما

الديالوجيغلبولكنله.حدثماحولتدررالتىالأسئلةمنالكئيرنفسه

حوارعلىيقومالجامعةسفرأنهردريرىذلكومعفيه.المونولوجعلى

)03(.شخصيتينبين

فىعهدناهشكلوهوالحكمةلتوصيلآخرشكلاالجامعةسفرويستخدم

فىيكلروهذا.الىلورةوالأقواللوالأمثةالحكماستخداموهوالأمثالسفر

"ولد:الأسلوبهذاأمثلةومن.الأمثالسفرمنأيضايقربهمماالجامعةسفر

ويومالطيبالدهنمنخيرالصيت...جاهلشيخملكمنخيروحكيمفقير

يصلحالوجهبكآبةلأنهالضحكمنخيرالحزن...الولادةيوممنخيرالممات

3(.1-:4:13،7)الجامعة"القلب

الأوامرحيثالوصاياأسلوباستخدامإلىأيضاالجامعةويميل

إلىقلبكيسرعولافمكتستعجل*لا:مثلفعلهعدمأوكذابفعلوالنواهى

لا...بزيادةحكيماتكنولاكئيراباراتكن"لا2()5:"اللهقدامكلامنطق

17(.11-:)7جاهلا"تكنولاكثيراشريراتكن

تعددإلىتشيروالتىللسفرالمركبةالطبيعةعلىالنقدعلماءمعظمويتفق

ويعتبر.الأصليةالسفرمادةعلىتعديلاتوربماإضافاتوحدرثالمؤلفين

-1:1الفقراتعلىتشتملوهى.متأخرةإضافةالجامعةسفرمقدمةالنقاد

فيهولقعبدايتههنللسفرالفكرىالاتجاهيحددفكريامدخلاوتعطى11

علىالنقادفسرهاوالتىداودبابنالموصوفالجامعةإلىالسفرنسبةأيضا
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أورشليم.فىالملكداودابنالجامعة"كلام:السلامعليهسليمانتعنىأنها

منللإنسانالفائدةماباطلالكلالاباطيلباطلالجامعةقالالأباطيلباطل

علىسيغلبالذىالأيديولوجىوالاتجاهالمؤلفتحددالمقدمةفهذه..."تعبهكل

بقيةالأولالجزءيعطى.مركبةأجزاءعدةالمقدمةبعدوتالىالسفر.مادة

الحكمةتسببهالذىالعناءعلىويركزالثانىالإصحاحوكلالأولالإصحاح

خيرأنوكيفالنهايةفىوالجاهلالحكيممنكلوتساوىعنهاللباحثين

الجزءويركز.ذلكونحووشرابطعامهنالدنياملذاتفىيكمنالإنسان

الأعمالعلىالأقدارسيطرةعلىالثالثالإصحاحعلىالمشتملالثانى

يشماوىحتميةكنهايةوالموت،الإنسانيةالحياةعلىالظلموسيطرة،الإنسانية

علىفيركز08(15-:)4الثالثالجزءأها.الحيوانمعالإنسانفيها

الحكمبعضتقعالثلاثةالأجزاءهذهوداخل.الاجتماعىالنظامتناقضات

4708:فىماوردعلىردوهى12(-49:المجموعةمنهاوالأمثال

الحياةإلىمضادةدعوةتتلوهاالعزلةحياةإلىدعوةعلىوتشتمل

لأنهصالحةلتعبهماأجرةيهمالأنواحدمنخير"إثنانومزاياها:الاجتماعية

ليقيمها.ثانليسإذوقعإنوحدههولمنوويلرفيقهيقيمهأحدهماوقعإن

1::)4والأمثالالحكممنالثانيةوالمجموعة o - \ V)مجموعةعلىتشتمل

بيتإلىتذهبحينقدمك"احفظشعانرى:عقائدىطابعلهبعضهانصانح

الشر....بفعليبالونلالأنهمالجهالذبيحةتقديممنأقربفالاستماعالله

ولاتنذرأنمنخيرتنذرلاأن...بهالوفاءعنتتاخرفلاللهنذرانذرتإذا

تفى.00(1.

والثروةالغنىموضوعيتناول12(:96-:)5السفرمنالرابعوالجزء

!الذهاب:منها12(1-:)7أقوالمجموعةوتتلوهللإنسانمنفعتهاوعدم

...الضحكمنخيرالحزن...الوليمةبيتإلىالذهابمنخيرالنوحبيتإلى
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139-:)7السفرمنالخامسالجزءويحتوى"...بدايتهمنخيرأمرنهاية

تتلوهثموالشرير،الخيرمصيربينالحياةفىالواقعةالتناقضاتعلى01(:

ومجموعةالخطيذة،عالميةعلىويركز22(-18:)7وحكمأقوالمجموعة

حيث...اللمكأمر"احفظ:للسلطةبالخضوعتنصح8(ا-:)8أخرى

لكل"لأن:وحتميتهالحسابعلىتؤكدكما..."سلطانفهناكالملككلمةتكون

ويتناول..."أصحابهالشرينجىولا...عليهعظيمالإنسانشرلأنوقتاأمر

ذلكهـشلوالأقدارتقلبموضوع6(11:11-:)9السفرمنالسادسالجزء

).ا:والمجموعةالحكمةتمدحوهى4(.ا:-17:)9والأمثالالحكمبعض

والعمل.الفضيلةتمدحوهى6(01:11-

12)بخاتمةالسفرينتهىالستةالأجزاءهذهوبعد 9- :NY)بدأكما

هذهبعدوتابىالحكماء.وباكوالوحكمتهبالجامعةالخاتمةوتشيد.بمقدمة

إلىالدعوةعلىتشتمليوهى)!2(للسفرنهاذيةكخاتمةمقحمةإضافةالخاتمة

1f)12:الإلهىالحسابإلىوالتنببهوصاياهوحفظوتفواهاللهخشبة -1Y).

منعددتناولهأصلىعملهناكيكونأنرجحتللسفرالمركبةالبنيةهذه

)32(.والإضنافةبالتحريرذلكبعدسيجفريد،عندثمانيةإلىيصل،المؤلفين

مؤلفإلىيشيرحيث12:9فىالواردةبالإشارةذلكعلىالنقادويستدل

المواضعفينفسهعنيتحدثالجامعةكانأنبعدالجامعةعنيتحدثأخر

وبحثووزنعلماالشعبعلموأيضاحكيماكانالجامعةأنبقى5:السابقة

الحكممجموعاتعودةالنقاديرجحأخرىناحيةومن..."كثيرةأمثالاوأتقن

الجامعةآراءعلىتردلأنهاثالثمؤلفإلىالموضوعاتتعترضالتىوالأمثال

الأمثالعنمسذولوحكيم،للمقدمةمؤلفإذن!هناكتناقضهاوأحيانا

ويظهر.المقحمةالإيمانيةالعباراتعنمسذولمومنتقىومؤلف)!(،والحكم

ذاتالسفرلمشاكلدينىحلإعطاءتحاولناقدةعينتدخلالجامعةسفرفى

http://kotob.has.it-22لأ-



الطبيعةفىيتاملمعذبيهوىالجامعةأنلوسوويرىالفلسفى.الطابع

فيصف،الحياةفىالإنسانيةالتجربةإلىاستناداالمتغيرةالمتقلبةالإنسانية

الروحعلىالمسيطروالشكللقلقإيمانياحلايعطىثمالإنسانيةالإحباطات

)34(.لإنسانيةا

والمنصوصالسلامعليهسليمانإلىفالنسبةالسفرتا!ليفتاريخعنأما

النقادويرججالنقد.علماءمعظمعندمرفوضةأصبحتالسفرفىعليها

الصيغةواعتبروا.الفكريةوروحةالسفرمحتوياتمعيتناسبمتأخراتاريخا

دلالةلهاليستأدبيةصيغةمجردداودابنالجامعةإلىالعملنسبتالتى

حتىالحكمةأدبمؤسسلسليمانأنهعلىالعمليقدمفالمؤلفتاريخية

للتط"ليفالحقيقىالعصرأماالقارى.عندقبولاالحكمهفىلعملهيكتسب

الهللينستى.)35(وللفكراليونانىالفارسىللعصر.جدامناسبةالسفرفمادة

أيوبمعالجةمنأحدثهعالجةإلىالجامعةيشيربأيوبالجامعةوبمقارنة

يعقدووظلموشرومعاناةشقاءمنيحتويهبماالإنسانيةالحياةلمشكلة

نأالجامعةيرىحيثأيوبقدمهالذىبالعلاجيرضىولاالمشكلةالجامعة

الإنسانسعادةتحققلاالإنسانيةالحاجياتوىاشباعالماديةالسعادة

الموتيعتبروهو.والجهالةالحكمةوتستوىبل،والغنىالفقرعندهوشمتوى

أيضاوالذى،والحيوانالإنسانبينيساوىالذىايأمرللجميعالواحدالمصير

هذهيحسنلكىآخرمؤلفتدخلوقد.فائدةبلاالإنسانىالعمليجعل

للإنسانالمخلصهوالدينأوالوحىباعتباروذلكالمتشائمةالسلبيةالصورة

الإنسانية.الحياةعلىالمسيطرواللامعنىالعبثهذامن

يحاولالسفربأناليونانيةبالفترةالجامعةسفرربطالنقادبعضويعللى

الماديةالثقافةمنبتاليراليهودعلىالماديةالحيا.ةلطغيانعلاجايقدمأن

فىالأخذمعالماديةالحياةهذهبمعطياتبالتمتعاليهوديطالبفهو.اليونانية
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الحياةلمتاعاستخدامهطريقةعلىإنسانكلسيحاسباللهأنالاعتبار

التىالفقراتربطخلالمنالنتيجةهذهإلىالنقدتوصلوقدوملذاتها.الدنيا

وحفظوخشيتهاللهبتقوىتطالبالتىبالفقراتبالدنياالتمتععلىتحض

ويرىويشربيأكلأنمنخيرللإنسان"ليس:مثلالجامعةفكلامالوصايا.

هذا"رأيت:الجامعةبقولالفقرةنفسفىمباشرةيفسر"تعبهفىخيرانفسه

مظلةلتعطىالسفرعلىالمقحمةالخالحمةوتاثى24()2:"اللهيدمنأنهأيضا

واحفظاللهاتقكله.الأمرختام"فلنسمع:الإنسانىالعمللتقييمعامةدينية

علىالدينونةإلىعملكليحضراللهلأنكله.الإثسانهوهذالأن.وصاياه

14(.13-ا:2)الجامعة"شرأأوخيراكانإنخفىكل

للسفرالمركبةالأدبيةالبنيةأنالنقاديعتبرأيضاالشكليةالناحيةومن

)36(.مركبةدينيةبنيةالأخرىصوكونهاالدينيةارؤيةتعقدإلىأيضاتعود

فىكانأدبىكعملفالجامعة.الثانيةعلىمترتبةالأولىأنالواضحومن

التغييراتبعدإلاالأدبيةالبنيةهذهتتعقدولمهالبنيةبسيطأدبياعملاأصله

وتجعله،الدينىشكلههنتحسنلكىالعملعلىأقحمتالتىايايديولوجية

باتجاههللسفرمكاناتضمنلكىوربماالعاماليهودىالدينىللمناخمناسبا

الأيديولوجىالتناقضاتحدةمنوتقلل)37(القديمالعهدداخلالفلسفى

الشكبينالأيدولوجىالتوازنمننوعلإحداثالدينىالمعادلبإدخالداخله

وبين،واللامعنىبالعبثوالشعوراللذةومذهبالنفعىوالاتجاهوالتشاؤم

الحياةشذونفىوالاعتدالوالئوابوالخيراللهوخشيةوالتقوىالايمان

ديةهلماا

أجنبىتاليروجودالنقادبعضاقترحفقدالسفرهادةلفرابةونظرا

هلحمةمنبابلىتاليروقرعإمكانيةإلىيشيرلانجلونفالناقد)38(.عليه

كثيرونرحجبينماقديممصرىتاميرإلىهومبرتيشيربينماجلجلمشه
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المشائى،الأبيقورىبالتاذيرقالالذىسيلينمثلوذلك،اليونانىالفذير

نأإلىفريدلاندروأشار)93(وثيوجنيسهيسودتائيررججالذىورانستون

أزمنةلاختلافونظراأرشيميدس.هو\o:9فىذكرهالواردالفقيرالحكيم

-ق.م094بينينحصرللق"ليفتاريخيانسيفيررأعطىفقدالقكيراتهذه

التحديدهذاويعتمد)04(الميلاد.قبلالثالثللقرنترجيحمعق.م018

الألفاظبعضوجودمعمتأخرةعبريةيعكسفهوالسفرلغةعلىالمقخر

كتبربماالسفرأنالدراسينبعضويرىاليونانيةوالتعبيراتالفارسية

()41.بالاراميةأصلا

المراثىسثر:رابعأ

ينتمىأنهكماالعبرى،النصفىالمكتوباتضمنالمراثىسفريصنف

سفربعداللاتينيةالفولجاتنسخةفىويقع.الخمساللفائفأوالمجلاتإلى

فىالسفرهذايقرأماوعادةإراميا"."مراثىأحيانايسمىولذلكإرميا

موضوعهلأنوذلك3.و586عامأورشليمخرابذكرىيومآبمنالتاسع

)42(نصر.نبوخذيدعلىلخرابهاالمدينةرثاءالأساسى

القصيدةتتناولقصائدمجموعةمنالنقادتحليلحسبالسفرويتكون

منالخلاصوطلبهاأعدائهايدعلىومذلتهاأورشليمسقوطموضوعالأولى

الثانيةالقصيدةوفى.الأولالإصحاحعلىالقصيدةهذهوتحتوى.الرب

وفى.وأهلهالأورشليمالإلهىللعقابوصفالثانىالإصحاحعلىالمحتوية

حدإلىوتصلالمدينةأزمةتتصاعدالثالثالإصحاحفىالثالثةالقصيدة

المدينةعنغضبهفيرفعالربإلىالرجوعفىالأملالكاتبويبدىادأساة

ذلكويردأورشليممعاناةالمؤلفيصفالرابعةالقصيدةوفى.أعداعهاويهلك

أما.لخطاياهاإدومبدمارالكاتبويتنبأ.الكذبةوايانبياءالكهنةخطاياإلى

أورشليم.،يرحمالمعاناةليرفعالربإلىموجهدعاءفهى3الأخيرةالقصيدة
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علىتحتوىعامةشعبيةمرثياتمجموعةعنعبارةمجملةفىوالسفر

)43(.المدينةويرحمغضبهليرفعيهوهإلىودعواتبالذنوباعترافات

بينالثالثةالقصيدةتخلطبينما!عامةصلاةتمثلالخامسةوالقصيدة

ينتظرأن"جيد:الجماعىالخلاصفىوالرغبةبالخطيذةالفردىالاعتراف

فإنهالابدإلىيرفضلاالسيدلأن...الربخلاصبسكوتويتوقعالإنسان

)44(مراحمه،0كئرةحسبيرحمأحزنولو

فىالبابلىالسبىبعديقعالسفرتأ"ليفزمنأنالنقادبعضويعتقد

القصائدالنقادرتبوقد)45.(قسم.538فىالسبىنهايةوقبلق.م.586

ووضعواالقصائد.أقدموالرابعةالثانيةالقصيدتينفاعتبرواتاريخيا

أورشليم،سقوطوقبلالبابلىالفزوبدايةمعوالخامسةالثالثةالقصيدتين

)46(.السقوطوقبل3.ق795فىالحصاربدايةمعوالأولى

وأورشليم.بابلمكانينفىكتبقدالسفرأنالنقاديعتقدالشكلوبهذا

البابلى.السبىبدايةمعبابلفىوضعتاوالرابعةالثانيةفالقصيدتان

كتبتبينماالسبى.نهايةقربولكنبابلفىأيضاكتبتالأولىوالقصيدة

للقصيدةوبالنسبة.سمق052-055بينأورشليمفىالخامسةالقصيدة

الميلاد.)47(قبلالخامسالقرنإلىوتعودأيضاالأصلفلسطينيةفهىالئالثة

مقرهىفلسطينويعتبروفلسطينبابلبينالسفرتوزيعرودولفويرفض

الأدنىالشرقأدابفىشبيهةمراثىوجودمنالرغموعلىكله.السفركتابة

خارجىتاليروجودينفونالنقدعلماءفإنوأكادأورسقوطرثاءمثلالقديم

حيث)94(داخلىتاثيربوجودالنقادمنفريقويعترفالمراثىسفرعلى

مثلالسفرينفىالأفكارتكرارخلالمنإرمياسفرتاليرالقصائدفىيظهر

الكذبة"والأنبياءالكهنة"خطاياالعذراء"،صهيون"بنتالعباراتتكرار

يأخذبينماالمراثىمولفهوإرمياأنالنقادبعضيعتقدولذلك.وغيرها

()05وهللر(0)أيسلفتالمؤلفينتعددبنظريةاخرون
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خطاياإلىادأساويةالتاريخيةاياحداثردحولالسفرفلسفةوتدور

لبعدهاجماعتهيعاقبوالربالكذبةوأنبيائهاوكهنتهاإسرائيلبنىجماعة

شعبه،ليعاقيبالبابليينأتىالذىفهو.طاعتهعلىوخروجهاالوصاياعن

الوقتفىشعبهسيخلصالذىوهوالبابليينقوةفىتظهروقوته

)51(لمشيذته.المناسب

إستيرسلر:خامسأ

بعضفىوردوقداليهود.عندالمفضلةالأسفارمنإستيرسفريعتبر

مخطوطةنسخمنهوجدتكما،مباشرةالتوراةبعدالقديمالعهدمخطوطات

أهميةعلىهذاويدل.القديمالعهدأسفارمنأخرسفرلأىوجدمماأكثر

فىخاصةأهميةوللسفراليهود.بينوانتشارهاستخداههواتساعالسفر

عليهبالمسييحخاصةنبوؤةأنهعلىمجازياتفسيرافسرحيثأيضاالمسيحية

عنسلبيةنظرةتطورتالوقتنالسوفى.السلامعليهاالعذراءوبمريمالسلام

فيهاللاهوتىالاتجاهغياببسببوذلكالمسيحيةالدرائربعضفىالسفر

)52(البهود.غيرضدالقاسيةالعنفبأعمالوسماحة

مخلصينالبقاءعلىوتشجيعهماليهودحثيتناولالسفرومضمون

يتصفالواضحالمضمونهذاورغماليهود.بقاءعنقصةبمثابةفهولليهودية

الأحداثوتظهر.الجبارةوأعمالهالربإلىالإشارةمنبخلوهالسفر

وضمهجديدعيدإدخالإلىأدتالتىللظروفكخلفيةالسفرفىالتاريخية

الأعيادأشهرمنيعتبرالذىالبوريمعيدوهوالأخرىاليهوديةالمناسباتإلى

معالحالهوكماالسلامعليهموسىعصرإلىعودتهعدمرغماليهودية

الأخزكلا.الأعياد

براسطةالهلاكهنإنقاذهمتمحيثفارسيهودعنقصةالسفرسحكى

الفتاةهذهوتصبحهوردخاى،خالهارعايةتحتإستيرتسمىيهوديةفتاة
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وموردخاىالفتاةوتكسبوالميديين.الفرسعلىهلكةالسفرروايةحسب

كلتدميرهاهانقرروقدالفارسى.للملكالرئيسىالمستشارهاهانعداوة

تفشلمؤامرتهولكنالأهر.هذالتحقيقمؤامرةيدبروبدأفارسفىاليهود

بهذاالاحتفالويتمعنيفاانتقاهاأعدائهممناليهودوينتقم،هامانشن!ويتم

والتكريم.للذكرىالبوريمعيدفىالانتصار

مكانةتحتلموردخاىشخصيةفإنوعملهاإستيرأهميةهنالرغموعلى

إستيرشجعالذىفهوبه.المتصلاليهودىالتراثوفىالسفرفىمهمة

ويسمىلهم.المدبرالهلاكمنقوههاإنقاذبضرور6إقناعهابعدلهاوخطط

سفرحسبهوردخاى""يومبإسمآذارمنعشرالرابعفىالبوريمعيد

قائلينبإسممهالبوريمصكيدفىالمحتفلينوينادى15.36:الثانىالمكابيين

يستطيعونلاحتىالخمرهنويشربونهامانويلعنونهوردخاى"،مبارك

)52(،0هامانو"ملعون"مودخاى"هباركبينالقولفىالتمييز

.:السفرفىالنقديةالمشاكل

حيثالسبعينيةالترجمةنصعنالعبرىإستيرنصاختلافأولايلاحظ

وتختلفالماسورا.نصفىهوجودةليستمهمةفقراتعلىالترجمةاشتملت

عمليةأنهايبدووايتىلوسياننسخةعنالعامنصهافىالسبعينيةايترجهة

طريقهاوجدتالعبرىالنصعلىإضافاتإذنفهناكللسفر.كاملةتحرير

نأالنقادمعظمبعتقدبلالأبوكريفا.منتعدوأصبحتاليونانيةالترجمةإلى

إلىأضيفتإضافيةمادةعنعبارة01:3الإصحاحإلى9:02الإصحاح

وتلخيصالسفربقيةعنلغتهااختلافذلكعلىوالدليلالأصليةالقصة

ذكرهيسبقلمالذىالبوريمعيدوتقديم25(24-:)9سطورعدةفىالقصة

تبدرفهىمستقلةنقديةهشكلةتمثل92-9:32الفقرةأنكماالسفر.فى

)54(.آخرهفىالجامعةسفرإلىالمضافالملحقوتشبهللإصحاحكملحق
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التىالتاريخيةالأخطاءمنالعديدمنالسفريعانىآخرىناحيةومن

بعضعلىيحتوىأدبىعملأنهعلىإليهالنظرعلىالعلماءمنعدداأجبرت

أنهعلىكاتبهإلىوالنظر،تاريخىعملأنهعلىوليسالتاريخيةالحقائق

8)والمدينةالقلعةبينيفرقلافالعمل)55(.مؤرخاوليسدراماكاتب ، 15 : r:

13،)2:الملكياتالنساءوبيتالحريمهنالسرارىبينأو14(6،:14،9

-12:301،6:1،ا2:،1112-:)1وشهوانيتهالملكتهوروكذلك14(

الإداريةوالعاداتا()3:فارسياليسوهوهامانسماحةوعدم..(01

1'11:)للإخمينيين Y1-)1الملكيةالفراماناتأوالمراراتوتردد(:A A1.

هناكأنكماواندفاعهالملكتهوروصففىواضحةمغالاةوهناك:8(

التسامحوبينالإبادةأمرفىيظهركماالي!دمعالتسامحعدمبينتناقضا

وسرعةاليهودىاستيربأصلالملكجهلوكذلكالأمراءجانبمنالواضح

فىموردخاىعمرحولتسافىوهناك.بيهوديتهالملكعببدموردخاىإخبار

بابلإلىإجبارياتهجيرهتمقدكانإذا3(ق465-)486أحشويرشعصر

)56(3(0ق795فىنبوخذنصرالملكبواسطة

فهناكمانوعمنأدبياعملايكونإستيرسفرأنالعلماءبعضويرى

العداءليصبحتمتدوالتىوموردخاىهامانرذيسيتينشخصيتينبينالمكائد

الخداععلىالشخصيتينبينالعلاقةوتعتمدواليهود.الفرسشعبينبين

وإستير،الملكزوجةثشتىالنساءمنشخصيتانوهناك.والمعارضةوالحيلة

الأمورمعالجةوهناكتامة.وبسهولةالجميعمنالمستغلالملكشخصيةوهناك

القراراتخاذفىالبطءحيثتاريخياالمعهودغيرعلىتتمفهىالأحداثأو

بعضاهترحالأسبابولهذه.المزخرفالإنشانىالوصفوحيثالتنفيذوفى

يكونأنإنكاربدونالهجاداأوالمدارشنمطإطارداخلإستيروضعالعلماء

)57(.تاريخىأصللها
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وهوالمهمةاليهودأعيادبأحدربطهبالسفرالمرتبطةالنقديةالمشاكلومن

واليومعشرالرابعاليومفىالاحتفالإلىبدعوةينتهىفالسفر.البوريمعيد

أعدائهم.مناليهودفيهااستراحالتىالأيامحسبأذارمنعشرالخامس

هذاومشكلةوأستير.موردخاىهنالأمرلهذااليهودقبولعنالسفرويعلن

بابلىعيدفهووثنىأصللهالعيدهذاأنفىتتضحوالعيدالسفربينالربط

ويستند.الربيعبدايةمعالقديمةالشعوبعندهشابهةكثيرةأعيادايقابل

فىالرئيسيةالشخصياتأنبابلبتراثوالعيدالقصةيربطونالذينالعلماء

وهردوكهوردخاىبينالمقابلةذلكومن.بابليةأصولذاتأسماءتحملالسفر

وهمامهاهانوبين،القديمةالبابليةالإلهةوعشتارإستيروبينالبابلىهالإله

أصلهفىوالعيدالعيلاميةالإاكةوهشتئفشتىوبينالعيلاميين.ألهةأحد

بانتصاروالاحتفالالجديدا.لعامبدايةمعالأنصبةرمىعلىيقومالبابلى

واحدعدرضدهنااتصلاوالبابلىاليهودىالنراثينأنيبدوولذلكهردوك.

إستيرلسفرأسطورياتفسيراالعلماءبعضيعطى)58(ولذلك.فارسهو

بابلآلهةانتصارتحكىبابليةأساطيرعنهأخوذةحكايةإستيرأنبمعنى

حولواالذيناليهوديدعلىتاريخيةحادثةإلىتحولتوأنهاعيلامآلهةعلى

تاريخ.إلىالأسطورة

بعضهمويقترحالعلماءبينآختلاففهناكوتاريخهالق!ليفمشكلةعنأما

فىالرغبةفيهاظهرتاليهودتاريخفىحرجةبفترةالسفرتأليفيربطأن

مناسبةتعدالمكابيينلأزهةالتاليةفالفترةولذلكالانتصاروتحقيقالانتقام

الفترةإليالسفرردالعلماءمنآخرفريقيقترحبينماالسفرهلتاليفكوقت

بهايعودللقصةشعبىأصللهتراثىوصفتطورخلالمنوذلكالفارسية

سابقاالبوريمعيديكونأنالعلهاءبعضيستبعدولاالفارسى.العصرإلى

)95(السفر.تا"ليفزهنعلىأصلهفى
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النصفإلىيردونهالعلماءبعضفإنوأسلوبهالسفرلغةفىوبالنظر

اليونانيةالترجمةالتاريخهذاويؤكدالميلاد.قبلالثانىالقرنمنالأدل

الموقفعنوتعبرتخاطبإضافاتفهىفيهابالسفرلحقتالتىوالإضافات

التفكيرإلىيشيرموقفوهوالميلادقبلالثانىالقرنمنتصفحوالى

.القدوموشكعلىالعصرنهايةأنمنحينئذالسائدالأبوكاليبتيكى

فىعلمانياطابعأأيضااكتسبفإنهأصلهفىالعيدوثنيةإلىضافةوبال!

يقرأالسفرأنورغمدينيااحتفالاليسبالبوريمفالاحتفال.اليهودىإلتاريخ

الموضوعمنالسفريخلوحيثدينياطابعايعطيهلاهذافإنالعيدهذافى

ويبررتاريخىشبهوموضوعهواحدةمرةولوالإلهإسمفيهيردولاالدينى

شكلاليهودعندالعيداتخذوقدالعدو.علىبالنصروالاحتفالالانتقام

ويمثلون،الهداياويتبادلونالأقنعةالمحتفلونيرتدىحيثالكارنيفالىالاحتفال

بالدينصلةلهلسيتالذىالوحيداليهودىالعيدفهوهامانتعذيبعملية

فلاالوعىعنيغيبونحتىالخمريشربونفيهوهم.بحتةعلمانيةوطبيعته

ليسأيضاالعيدساسمهامانيلعنونأمموردخاىيباركونكانواإنيدرون

وربمابالموتىيحتفلفارسىعيدأصلهنأأوبابلىولكنهيهودياأوعبريا

الخصوصهذافىالنظرياتإحدىوتقولالفارسى.السنةرأسبعيديرتبط

وأالفرسعنأخذوهقداليهودوأنبابلىأوفارسىدينىأصللهالعيدأن

عيدإلىوحولوهاليهودىغيرالدينىمحتواهمنأفرغوهأنبعدالبابليين

)06(اليهود.ضدخطرأوعدوعلىالانتصارلذكرى

بدايةفمعالوقتمرورمعالتعديلاتبعضالبوريمعيدتلقىوقدهذا

عشرالرابعيومىفىبالعيدالاحتفاليتمكانفلسطينفىالمسيحىالعصر

المحافظةمعالفقراءعلىوالتصدقالهدايابتبادلأذارمنعشروالخامس

اليومأماموردخاى.يومعشرالرابعاليوموسمىللعيد.الفرحالطابععلى

اليهودىالوجودهددسورىقاندوهونيكانوريومسمىفقدعشرالخامس
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معركةفىوقتلهزموقدالسبتيومفىعليهمبالهجوماليهودواستقلال

أورشليم.فىبجثتهالتمثيلوتمؤم016فىالمكابىيهوذايدعلىشهيرة

)!6(.صياميومعشرالخامساليوموهذا

تتوقعالتىالنبوؤةمننوعافيهيرىإستيرلسفرمسيحىتفسيروهناك

للعذراءمثالأوكنموذجتظهردىاستيرالجديدالعهدفىوالوحىالأحداث

بالصليبتتنبأهاماننصبهاالتىالعملاقةالمشانقوأن(السلام)عليهامريم

)62(.المسيحىالرأىحسبالسلامعليهعيسىعليهصلبالذى

احتفاليةحكايةأنهعلىلهاليهودىبالفهمللسفرالمفسرينبعضويلتزم

والعيلاميةالبابليةالآلهةصدىويعتبرونالبوريمعيديشرحتاريخىأصللها

فيهاوقعتكبلادوفارسببابلتذكرخلفيةبمثابةالطقوسيةوالأساطير

اليهودبماءتجاربمنتجربةحكايةفيطلومعناهالسفرهدفأماالأحداث

ودد.الدوزيمعنحكايةأوتراثيةكقراعةهنايخدمالسفروأن،وانتصارهم

موردخاىمعتبراالإسراذبلىالحكمةأدبضوءفىالسفرالنقادبعضفسر

انتصارهوهامانعلىوانتصارهالفارسىللملكومستشاراحكيمارجلا

اليهوديةالثقافةتغلغلويمثلالحكمةأدبتاليرتحتيقعفالسفر.للحكمة

يتوفرلاالحكمةفعنصرضعيفالأخيرالرأىوهذا)63(الحكمةفىوالدين

التوجهأنكماكذلكعنهيغيباليهوديةالثقافةعنصرإنبلالسفرهفى

العاداتتغلغلإلىيشيرالسابقالنقادبعضوكلامموجود.غيرالدينى

العكس.وليساليهوديةالثقافةفىالوثنية
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الفالثالفصلى

ونحمياو!راوالثانىالأولالأياموأخباردانيالأسفار

دانيالسلر:أولا

الستةفالإصحاحات.المركبةالأدبيةالبنيةذاتالأسفا-رمندانيالسفر

الأخيرةالستةالإصحاحاتتتصفبينماسرديةرواليةصفةلهاايأولى

منودانيالالروائيالجزءوبطلالأدبى.شكلهافىالأنبياءأسفاربطابع

معنصرنبوخذبابللملكتقديمهوتم3.ق795فىبابلإلىترحيلهتميهوذا

والمعرفة.الفهمذرىومنالحكمةقىالحاذقينالفتياناليهودنبلاءهنثلاثة

أحلامتفسيرعلىقدرةدانيالوأبدىبيهوهاإيمانهمعلىاللةبقىوقد

الذىالملكإعجابفنال)1(ذلكعنالكلدانيينحكماءعجزبينمانصرفبوخذ

.الأحلامتفسيرفىفشلهمبعدبابلحكماءكلبإبادةقرارأصدرقدكان

وعينبابلحكماءلكلورنيسابابلولايةعلىحاكماوعينهدانيالالملكوعظم

الذىدانيالإلهبعظمةالملكواعترف.بابلأعمالعلىالثلاثةاليهودأصحابه

بسببمتقدةنارأتونفىالمةدانيالأصحابويلقىإلحلم.سرلهكشف

بابل.الهةعبادةورفضهبمالملكصنعهذهبمنلتمثالالسجودرفضهم

"من.دانيالإلهبعظمةأخرىهرةالملكيعترفالثلاكهالنارتحرقلاوعندما

كلهاالأرضفىالساكنينوالألسنةوالأهمالشعوبكلإلىالملكنصرنبوخذ

أقواهاماآياته..العلىاللهسصنعهاالتىوالعجاثبالآياتسلامكمليكثر

ويفسر3(.لأ-:4)دانيالفدورهدورإلىوسلطانهأبدىملكوتملكوته

ويفسرالملكعنهويزول.الملكهلكزوال.مضمونهللملكثانياحلمادانيال
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الملكمقتلومضمونهنصرنبوخذبعدحكمالذىبلتاشسرللملكحلمادانيال

ويلقى.دانيالوفسرهالملكرآهالذىالحلمحسبمكانهالميدىداريوسفيعين

الربويرسلداريوسيسألولمإلههسالىلأنهالأسودعرينفىبدانيال

دانيالبإلهاعترافهعنداريوسالملكيعلنأخرىومرة.دانياللتنقذهلائكة

إلىوسلطانهيزوللنوملكوتهالأبدإلىابقيومالحى"الإلهبأنهويصفه

.الأرضوفىالسمواتفىوالعجائبالأياتويعملوينقذينجىهو.المنتهى

6:27)دانيالالأسود"يدمندانيالنجىالذىوهو -.)1Y

نهايةهعدانيالويثلقىدانيالرؤىفيتناولالسفرمنالثانىالقسمأها

وحدةفىبالرؤىالأولىالرواياتوترتبطلها..الخاصالتفسيررؤياكل

مملكةوقدرموسياد.تهوتنزيههالإلهعظمةعلىتؤكد!جميعافهى"هوضوعية

7077")،(.اضظهادكل.بئفاثهوالسلوإئ.الأمل.ونجعثالرب

با.لأدبيسمىماإلىالمتنمىالوحيد7لسفر!سدر-ذأنيارثة-ا3ويعتبر-

الئوعصلهذاالكلاسيكى،لمثالفايمرويفتبرهالقديمالعهذفىالأبوكاليبتيكى

رؤياقىوتاثيره.ومسيحيينيهودكتاببواسطهبعدفيمالعليدهتموقدالأدب

ؤالقسم.عنها.مستقلفإنهبالنبوة"الأدب-هذاضملةورغم)3(.واضحيوحنا

سفروضعاختلفوقد.بالرؤىخاصلأنهأبوكاليبتيكىالسفرالأخير"من

فقدالعبريةالنسخةأمااليونانيةالنسخةفىالأنبياءمعصنففقددانيال

.المكتوباتفىووضعتهالأنبياءهعنفصلته

الرواياتأحداثمعظموتدرردانيالورذىرواياتمسرحبابلوتعتبر

فيهالآراهياتفتاليرالسفرلغةعنأماالميلاد..قبلالسادس0القرنفىوالرؤى

بقيةكتبتبينما028-7:ب!24:الإصحاحاتفىالآراميةغلبتحيثكبير

تعكس3الرؤىوبعضالرواياتأنمنائرغموعلى.العبريةباللغةالإصحاحات

للتار-نبويةمعالجةيعطىولاتاريخياليسالسفرفإنتاريخيةموضوعات

أورشليمواحتلالحصارعنفالحديث)4(الأنبياء.أسفارمعالحالهوكما
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بلتاشسرالملكأنكما،تاريخيايحدثلميهوياقيمحكممنالثالثةالسنةفى

لمبلثاشسرأنإلىبالإضافةنبونيدوس.ابنولكنهنصرلنبوخذابناليس

ضمقورشلأنالتاريخفىالميدىلداريوسمكانولابابلعلىملكايكن

هناكتكنلمأنهرولىويضيف)5(.نابونيدوسامبراطوريةإسقاطبعدالمملكة

فيهكانالذىالميلادقبلالسادسالقرنفىالكلدانيينمنكهنوتطبقة

كهنةرذاسةعبرىيتولىأنتاريخيامقبولاوليعر.بابلعلىحكاماالكلدانيون

والمتعصبلدينهالمتشدددانياليقبلأنأيضاالمعقولمنليسأنهكما،بابل

لغةأنالتاريخيةالاعتباراتهذهعلى!يؤكد.)6(وثنىكهنوتفىيخدمأنله

تعودبلالميلادقبلالسابعالقرنإلىتنتمىلامتأخرةلفةالآراميةالسفر

ذلكعنمتأخرةالعبريةالنصلغةبينما.الميادقبلالخامصبعدماإلى

الفارسيةالألفاظوتعكس.الارامىالنصمنسمتواهافىوأقلأيضا

للنصخلفيةاليونانيةالألفاظتعكسبينماطويلةفارسىتاليرفترةالمقترضة

لمالنصفىالواردةاليونانيةسيمفونياوكلمة.اليونانىالعصرإلىتعود

)7(الميلاد.قبلالثامنالقونقبلتستخدم

فىتمقدالسفرتا"ليفيكونأنالعلماءبعضيرجحالاعتباراتولهذه

اليهوداضطهدوالذىالميلادقبلالثامنالقرنفىإبيفانسأنتيوخوسعصر

وضعالسفرأنويعتقد.اليونانيةللعبادةمركزاالهيكلمنوجعلواليهودية،

تشجيعهدفهاورؤاهالسفررواياتوأنق+م164ف!أنتيوخوسموتقبل

تدخلحدوثفىالأملالرؤىوتعكسآنتيوخوسمعالصراعخلالاليهود

الإطاحةفىالرغبةعنالسفرعبروقد)8(للاضطهادنهايةلوضعإلهى

بعضوهناكلليهود.الاضطهادهذتمارسالتىالقوىأوبالإمبرا!دربات

منذازدهرالذىالأبوكاليبتيكىالأدبمفاهيمتعكسالتىالدينيةالمفاهيم

الأخير،والحسابالأجساد،بثالمفاهيمهذهومنالميلادهبلالرابعالقرن

الملانكة.حولتطورالذىوالفكر
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بعضاقترحفقدالثانىالقسمعنالسفرمنالأولالقسملاختلافونظرا

للقسمكمؤلفودانيالالأولللقسمهعروفغيرهؤلفللسفرمؤلفينالنقاد

إحداهمالظ"ليفهفترتيناقتراحتمفقدالسفرمادةلاختلافونظرا..الثانى

هذينبينوللتوفيقالمكابى(.أواليونانى)العصرمتأخرةوالثانيةقديمة

كاتبوضعمنكلهدانيالسفريكونأنالنقادمنآخرفريقاقترحالرأيين

الوحدةبانالاعترافمعالميلادقبلالثانىالقرنفىالمكابىالعصرمن

الأدبى.المستوىعلىالنصهنأجزاءقدمهنتمنعلاللسفرالأيديولوجية

نأقبلمستقلشكلفىوجدقدالسفرمنالروائىالجزءيكونبأنوذلك

كتبفالسفرههمةأدبيةمشكلةالسفرلغةوتمثل)9(السفر.بقيةإلىيضم

كتبأحدهماللسفرهؤلفينوجودنظريةهذاقوىوقد.والعبريةبالآراهية

المزدوجةاللغةتظلذلكومع)01(.العبرىالجزءكتبوالاخرا!رامىالجزء

فىالنقدعلماءاختلفوقد.النقديةالتساؤلاتمنالعديدأثارتمشكلةللسفر

منجزمأوأنالعبريةهىللسفرالأصليةاللغةأنبيفاناعتقدفقدهذا

الآراميةأنتشارلزواعتقدله.آراهيةبترجمةواستبدلمفقودالعبرىالأصل

فىالسفربدخوللتسمحبالعبريةفقطوالنهايةالمقدمةوأنالأصليةاللغةهى

الآراميةمنإماالسفرترجمةنظريةفىالعلماءبعضويعتقد.القديمالعهد

الروياوكذلكبالآراميةكتبتالرواياتأنرولىويرى.العكسأؤالعبريةإلى

عملفىوالرؤىالرواياتجمعتثمبالعبريةكتبتفقدالرؤىبقيةأماالأولى

التاريخمنأحدايااستخدمالمؤلفأنالنقادبعضويرى)11(.اللغةهزدوج

بهيفسرالتاريخهننموذجايعطىلكىأماكنأسماءفيهابماالماضى

اليونانى.الاضطهادمواجهةفىالمكابىالعصرهومتأخرعصرأحداث

نهايةوضععلىيهوهقدرةفىالأمللتوالمعجزاتالرؤىوتستخدم

الذلاأدبقالبفهوالمستخدمالأصلىالقالبأهااليونانىللاضطهاد

عندوبخاصةالقديمالعهدنبوؤاتإلىبجذورهيعودوالذى)الأبوكاليبتيك(
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إلىتؤدىرؤىأونبوؤاتشكلقىيقدمدانيالفىفالتاريخوإشعياء.حزقيال

ونهايتهالهامقدمةالامبراطورياتسقوطتعتبرحشريةأحداثوقوعتوقع

إطارداخلوتفسيرهادانيالرؤىتدخلالشكلوبهذا.الربمملكةقدوم

الماضىاليهودىالتراثخبرةدانيالمولفجمعلقد)12(المسيحانى.التفكير

الامبراطوريةوالقوىيهوهبينالصراعيبلورلكىالإسرائيلىالتاريخوفلسفة

مسيحانيةصورةفىالصراعلهذانهايةويتصورالمختارلشعبهالمضطهدة

استخدموقد.لأعدائهاوهلاكهلجماعتهيهوهوانتصارالربمملكهقدرموهى

بتحقيقالمكلفالإلهيةالعنايةرسولإلىبهليرمز،الإنسان"ابنتعبيردانيال

مثلالشأنهذافىالتقليديةاليهوديةالعباراتيستخدملموهوالربمملكة

لسفرالمسيحيونالدارسوناعتبروقدالمنتطر.المسحأوداودنسلمنالملك

للعهدوتمهيداللمسيحرمزا"الإنسان"ابنالاستخدامهذادانيال

لأ(.)3الجديد

المعروفةاليهوديةالدينيةالفرقةإلىينتمىالسفركاتبأنفايفرويعتقد

هودانيالوسفرالفريسبون.)4؟(عنهاتطوروالتى)الأتقباء(الحسيديينبإسم

بواسطةالمضطهدينالأتقياءاليهودتشجيعهدفهحيثالحسيديينمانيفستو

علىالشهادةالحسيديونفضلوقدقم(165)168-إبيفانسأنتيوخوس

والإلهالشريعةعلىوبالحفاظ1()5.الوصاياعلىوالخروجالوثنيةفىالوقوع

الظالمةالامبراطوريةعلىبالقضاءالعدالةلتحقيقإلهىتدخلحدوثتومعيتم

فىاثباتأوتقريرأوللهاتجدالبعثعقيدةأن!يذكر.الربمملكةدىاقامة

ومباشراصريحانصاالبعثعلىالنصيتملمحيث2()12:دانيالسفر

)إشعياالسابقةوالإشاراتالتلميحاترغمالقديمالعهدأسفارفىقبلمن

الإشاراتهذهعنأيضادانيالويتميز(NE-3712:حزقيال،2691:

)16.الموتبعدالفردىوالعقابالثوابعلىبتاكيده
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والثانىالأولالأيامأخبارسفرا:ثانيا

منواحدةمجموعةونحمياوعرراوالثانىالأولالأيامأخبارأسفارتكون

وأمؤلفأوواحدمصدرعملمنأنهاعلىمعاتصنفماعادةالأعمال

ايأخبار"كاتب"عملعبارةاستخدمتوقد.واحدااتجاهاأوواحدةمدرسة

Work of the Chroniclerنفسفىوتقابل.الأعمالمنالمجموعةهذهلتغطى

تبدأالتىالأعمالمجموعةإليهاتنسبالتىالتثنوى""المورخعبارةالوقت

وأملحقعنعبارةالجديدةالمجموعةوهذه.الملوكبسفرىوتنتهىبالتثنية

وبخاصةالتثنوىالمورخمجموعةفىالواردةللمادةتاريخيةملاحقمجموعة

فىاستمراريةمعوالثانىالأولوالملوكوالثانىالأولصموئيلأسفارفى

ليستتاريخيةكملاحقوهىالميلاد.قبلالرابعالقرنحتىالأحداثرصد

علىبل.التثنوىالمورخلأعمالالدينيةومفاهيمهاالتاريخيةرؤيتهفىتابعة

والفهمالرويةفىمعهاوتختلفشديدةمعارضةتعارضهافهىالعكس

وتفسيراتجديدةبمادةالمؤرختمدفهىأهميتهاتكمنوهنا.التاريخى

التئنوى.المؤرخعندوردتالتىالأحداثلنفسمختلفة

النسخفىوالثانيالأولالأيامأخبارلسفرىالمعطىالإسمويعبر

صموذيلفىالمعطاهبالتورايخالسلبيةالصلةهذهعنواللاتينيةاليونانية

أسفارتواريخمنالمحذوفةالأشياءتعنىParaleipomenaفكلمة.والملوك

فهوالعبرىالإسمأما(7I).بيهوذايتعلقفيماوبخاصةوالملوكصموئيل

"الأحداث"تواريخأو،الزمان"أخبارأو"الأيام"أحداثبمعنى6"ول"ه636"

هذانهايةفىويقعانالمكتوباتضمنالسفرانويوضع"الزمان"حولياتأو

معالأيامأخبارفيقعالسبعينيةالترجمةفىأما.القديمالعهدمنالقسم

ولوثرجيروماتبعهالذىالنظاموهوالتاريخيةالأسفإرضمنونحمياعزرا

والإبقاءالابوكريفا،إلىعزرامنجزءنقلبعالإنجليزيةالترجماتوأيضا

بإتارتباطوهناكمعا.ونحمياعزرايمثلوالذىعزرامنالثانىالجزءعلى
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ويتضح.والدينواللغةالفكرمس!وياتعلىونحمياوعزراالثانىالأيامأخبار

الأيامأخباربنهايةشبيهة4(ا-)1:عزراسفربدايةأنفىالارتباطهذا

تمالتىالخاصةالأجزاءفىالأسلوبووحدة36(،)الاصحاحالثانى

أهمهامنالثلاثةالأسفارفىواحدةالمحرراهتماماتأنكما،تحريرها

(\A).وبالإحصاعاتبالأنسابوالاهتماموكهنتهالهكيلتبجيل

الكهنوتىالمصدرتاثيرعلىالعلماءبيناتفاقهناكالمصدريةالناحيةومن

منتدوينهأعيدفيهمافالتاريخعموهاونحمياوعزراالأيامأخباركتابةعلى

الشماليةللمملكةتجاهلهالأياماخبارمعالمأهمومن.كهنوتيةنظروجهه

ويتجاهل.والوعظيةالتعليميةونزعتهشاؤولعصرعلىالسريعومروره

اعطاءإلىعامميلوهناك(السلام)عليهداودبخطايايسمىماالسفران

السفرانويعتبر)9!(.السفرانيعطيفاالتىالفترةخلالللتار-مثاليةصورة

وهو.الهيكلبموسيقىأيضايختصوماالدينىالهيكللأدبمهمامصدرا

عليه.الماضىالتار-علىالعصريةر!شهيفرضعامشكل

والملوكصموئيلأسفارأهمهاومنهصادرهمابعضالسفرانويذكر

وسجلات5عررافىورادةأراميةووثاذقونحميا،لعزراومذكراتوإشعياء،

.لسابوقواذمااهيكل

أسفارمنمستمدةالسفرفىالواردةالأنسابسلسلةأنويلاحظ

منمأخوذهبكاملهافقراتوهناك.وراعوثويشوعوالخروجوالعددالتكوين

تاريخيةمجموعاتمنهادينيةغيرمصادروهناك.والملوكصموذيلأسفار

)أخبارويهوذاإسراذيلملوكسفرومنهاالأيامأخبارفىصراحةإليهاأشير

27A:الثانىالأيام 36: 52 V 35: 1V)أخباروإسرائيليهوذاملوكوسفر(

الأيام)أخبارإسرائيلملوكوسفر32(16,11:25526:32:الثانىالأيام

89(33:الثانىالأيام)أخبارإسراذيلملوكأعمالوسفر18(33:الثانى

27(.24:الأيام)أخبارالملوكسفرعلىومدراش
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منسوبةأعمال.فهناكالأشخاصبعضأيضاالأيامأخبارمصادرؤمن

إشعياء،ورؤىالرائى،ديايوالرائىوجادالنبىوناثانالرأئىصمونيلإلى

دينيهمصادربينالأيامأخبارمصادرتتعددوهكذاذلكوغيرعزياوأعمال

القديم.العهدعلىخارجيةومصادرالقديمالعهدمنأسفارتمثل

للمصدرتاليرارادفونيقترحالكهنوتىالمصدرتاليرإلىوبالإضافة

وأنونحمياوعزراالأياملأخبارالمؤلفوحدةعدمعلىولشأكدوقد.التثنوى

مفلروالثانىقم052حوالىإلىالأولتاريخيعودمؤلفينأوكاتبينهناك

وعامالأيامأخبارلتحرير3.ق432عاموهانيلروثشتينويقترح.بالكهنوتى

تحريرإعادةعمليهأنرولىويرى)02(.تحريرهلإعادةبالتقريبق.م.004

فىوذلكالكهنوتىالمصدرعلىاعتماداقم.003حوالىتمتالسفرين

نأوالحقيقة)21(الفارسىالعصرالعلماءبعضرججبينماالعصراليونانى

وهوكهنوتىالرذيسىفمصدرهاتجاهاتهافىمتعددةالأيامأخبارمصادر

ممثلاالتثنوىالمصدرأيضاهناكولكن.الأخيرةالتحريرعمليةعنالمسئول

الملوكسفرنهايةوحتىالتثنيةسفرمنالممتدةالتثنوىالمؤرخأعمالفى

واللاويين.والعددوالخروجالتكوينوهىلأولىالتوراهأسفاروهناك.الثانى

إشعيا.مثلالأنبياءأسفاربعضمنمأخوذةنبويةمصادرأيضاوهناك

طويلة.زمنيةفترةتغطىأنهاالمصادرهذهعلىويلاحظ

التاريخيةالأحداثتسجيلإعادةفىرغبةإلىالأيامأخبارعملويشير

للمشاكلأعطيتالتىللمعالجاتتبريرايعطىفهوجديددينىمنظورمن

الأساسيةالعناصرونسبةالسبى،بعدمافترةفىاليهودىبالمجتمعالخاصة

الموسوىالأصلإهمالعدمهع(السلام)عليهداودإلىالمجتمعهذافى

يستخدمهالذىالأدبىوالجنس(I,)نفسها.الداوديةوللمؤسساتللمجتمع

القديمةالنصوصفيهتستخدممنهجايمثلوهوالمدراش.هوالأيامأخبار

ارشرالمإاتخذوقدوتبريرهالحاضرتعليلآخربمعنىأوالحاضرلشرح
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الثملأشكالمنكشكلوصوفيةوتشريعيةوفلسفيةتاريخيةصفات

وعزرالأيامأخباروأسفار.التراثوعلىالفديمالعهدعلىالمعتمدالفكرى

يقدمفهوبالمدراشالمعروفالأدبىالجنسهذاإطارداخلتفهمونحميا

ويعيدالتاريخيةالحقائقيرتبوهو.والنبواتوالتشريعاتللتاريختفصيلا

صورةفىالماضىلإعطاءوسيلةالمدراشفلهاوزنويعتبر)23(تفسيرها

ضوءفىالقديمإسراذيلتاريخبتهويدالأيامأخباركتابقامولقدمثالية

علىعالتوراةأسفارورؤيةالتثنوىالمنظورعلىالاعتمادمعالكهنوتىالمنظور

فهوالأياملأخبارالتاريخيةالقيمةعنالنقادمنفريقويدافع.العموموجه

هادةالأيامأخباريعطىولكنلهوتعليلسابقلتاريخشرحمجردليس

التىالأمورومن)24(موبخنهموعيةمادةبانهاالبعضيصفهاتخصةتاريخية

صموذيلفىعنهاالمعبرالتاريخيةالنظروجهةفىتغييربمثابةالنقاديعتبرها

فى(السلام)عليهماوسليمانداودتقديمإلىالأيامأخباراتجاهوالملوك

عمايتغاضىمثلافهو.الملوكفىصورتهماعنتختلفنموذجيةمثاليةصورة

ذكريوجدولاالسلامعليهداودحقفىللدماءوسفكازناالملوكيعتبره

ونفسالملوكروايةحسبالسلامعليهداودعصرنهايةفىالداميةللأحداث

عنشيئايذكرلافهو،السلامعليهسليمانمعالأيامأخباريغفلهايشئ

فىالإضحياتوتقديم.حكمهنهايةفىالتدهورعنولالأدونيامنافسته

خيمةالاجتماع"خيمةهناككانتلأنهولكنوثنيةبعبادةالتزاماليسجبعون

".البريةفىهوسىعملهاالتىالله

لاموتعالمأومجادلولكنهمورخاليسايايامأخباركاتبالنقادويعتبر

تقديمإلىتهدفنظرةوهى.الماضيةللاحداثالتاريخيةنظرتهعنيدافع

السلبيةالصورةتحسينإلىسعىولذلكالداوديةالمملكةإطارفىالربمملكة

نهـايتهاوهوالأحداثمركزيمثلداودإن.الملوكأسفارقدمتهاوالتىلداود
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داودوأصبح.والملكالعهدعنالمسثولوهو.الربلمملكةالرلبعىالصانعفهو

إلىإسرائيلبنىلجماعةحثالذىبالشقاقتعترفلاعالميههملكةعلىملكا

أيضا.وللمصريينالأجنبيةالغريبةللقباذلفرصةتعطىبلوجنوبشمال

:150315:الثانىالأيام)أخبار -:A-هوالسلامعليهوداود22(.ا

الدينيةبالخدمةالخاصوالتنظيمالبناءحيثمنالهيكلعنأيضاالمسئول

وهو.الكهنةهؤسسةالسلامعليهموسىأسسكمااللاويينلمؤسسةوتأسيسه

للحياةمركزاوجعلهالمعبدوظاذفأ!سسووضعالمعبد،موسيقىوضعالذى

داودأوالمسيحقدوموعلىداودبيتعلىالأيامأخبارركزوقد.الدينية

لوضعلهالمتاحةالتاريخيةالمصادرمنالأيامأخباركاتبإستفادوقد.الثانى

الدينيةبالإصلاحاتوهلهماالكهنوتىويالتشريعبحزقيامفلراالمملكةلاهوت

التوحيدىالمثالوعلىيهوهتنزيهعلىوهركزاويوشياحزقيالإصلاحاتمثل

)26(.حربمملكةوليسسلامكمملكةداودمملكةوعلى

فىالمعطاةالصورةعناللاهوتيةالأيامأخباررؤيةاختلافورغم

،خلافحولهايحدثلمأسساهناكأنيرونالنقادفإنوالملوكصموئيل

أهمومن.الأيامبأخبارالسابقةالكتبيبصعمشتركاإرثاهىكماوبقيت

واستمرارلإسراذيلكإلهيهوهاستمرارمايرجاكوبيرىكماالألسسهذه

علىالأيامأخبارعصرفىالعبادةواستمرار.ليهوهمختارةكجماعةإسرانيل

شكلواتخاذالتنظيمنحووالاتجاهالتفاصيلفىزيادةمععليهكانتما

)27(.استمرتالسلامعليهموسىشريعةمركزيةأنكما.الدينيةالمؤسسات

عصرحسبوتطبيقهاتخصيصهاتموإنجماعتهعلىالربمطالبتتغيرولم

لمالأيامأخبارسفرىأنيزعم،الخصوصهذافىفايفر،أنونجدالكاتب

عنالقديمةالمفاهيمقدماولكناللاهوتىالجانبفىمهمةإسهاماتايقدم

)28.التوراةأسفارفىوردتكماالألوهية
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ونحمياعزراسلرا:ثالثأ

واحدعملفىالأيامأخباربسفرىالبدايةفىونحمياعزراسفرارتبط

التاريخيةالناحيةمنمكمليننحمياوعزراباعتبارمعاالأربعةالأسفارضم

بدايةبالتقريبهىالثانىالأيامأخبارنهايةأنيلاحظإذالثانىالأياملأخبار

فارسملكلكورشالأولىالسنة"وفى:المشتركالنصيقولحيثعزراسفر

نداءفأطلقفارسملككورشروحالربنبهإرميابفمالربكلامتكميللأجل

إلىالربإنفارسملككورشقالهكذافائلا:بالكتابةوكذامملكتهكلفى

فىبيتالكأبنىأنأوصانىوهوالأرضممالكجميعأعطانىقدالسماء

1(وليصعدمعهإلههالربشعبهجميعمنمنكممنيهوذافىالتىأورشليم

الذىعزراسفربدايةالنصتا!يمكل23(22-:36الثانىالأيام)أخبار

إلهالرببيتفيبنىيهوذافىالتىأورشليمإلىويصعد5:فيقولالكلاميكمل

1-4(1:03)عزراأوبىشليم...،فىالذىالإلههوإسراذيل

العبرىالنصفىواحداعملاونحمياعزراسفراكانأخرىناحيةومن

1عاممىإلاسدرينإلىفصلهمايتمولم LEAالفولجاتلئص.وفقاوذلكم

ومن.الثانىعزرامسمىتحتالسبعينيةالترجمةفىواحداسفراكانابينما

اليونانيةالنسخفىمتفصلينونحمياعزراأصبحتقريباجيرومعصر

بعزرانحمياوسمىالأول3بعزراعزراسمىالفولجاتوفى.واللاتينية

.)92(الثانى

لنهايةامتدادايمثلذكرناكمافهوونحمياعزراسفرىمحتوىعنأما

بينالمحصورةالفترةخلالاليهودتار-يتناولحيثالثانىالأيامأخبارسفر

لأورشليمالثانيةنحميازيارةوحتىق!.538فىالمسبيينبعخدةكورشقرار

بناءوإعادةالمسبيينعودة:التاليةالأحداثعلىالقرنهذاويشتملقم.432

حيث.ق.م316-538منالتاريخيةالفترةوتغطى6(9-)عزراالهيكل
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أورشليمإلىبابلمناليهودبعودةبالسماحق.م.538فىكلؤرث.قراريصدر

العاذدينباسماءقاذمةالسفروىلعطى.يهوذأزعيمشيشبصرقبادةتحت

اللاويينوتعيين7()3:الهيكلبناءوبداية7(نحمياوسفر167-)2:

(15-:)4بناثهفىتعاونهمرفضبعدالهيكللبناءالسامريينومعارضة

3.ق516فى18(16-1315،6-)6:وتدشينهالهيكلءبناوتمام

.العامهذافىبالفصحوالاحتفال

(1o-:)7عزرابنسبيبدأحيثعزرانشاطعلىأيضاالسفرويحتوى

ملكأرتحيستاالملكخطاب!ذكرقءم.458فىأورشليمإلىبابلمنورحلته

الهيكللبناءالتبرعاتبجمعبالسماحالكاهنلعزرا3(قEVE-)465فارس

عزرامعالعاذدينأسماءوذكر26(11-:)7والقضاةالحكاموتعيين

إسراذيلبنىاختلاطتجاهعزرافعلورد(ه1-:)9أورشليمإلىوالرصول

:9الأراضىبشعوبالمقدسالزرع)اختلطالأجنبياتمنوالزواجبالاجانب

ومنالأجنبياتالزوجاتوهجر(1o-)01:العامةالتوبةإلىودعوته4(1-

44(.18-)01:ايكهنةمنأجنبياتتزوجمنوذكر17(9-)01:يهنولد

كانحيثفارسملكبلاطفىنحميادملبذكرنحمياسفرويبدأ

أحوالاتفقدأورشليمإلىالسفرالملكهنوطلبه12(1:)نحمياللملكساقيا

وحكمعليهوطوبياسنبلطوحقدأسوراها،بناءإعادةإلىودعوتهاليهود،

باسماءسجلاالسفرويعطىق.م.432إلى444منليهوذانحميا

73)زروبابلمعأورشليمإلىعالواالذيناليهود 6: - 5:)Vعزراءةوقرا

المعطىالعهدوذكر،المطالبعيدوالاحتفالموسىشريعةلسفرالكاتب

وأناللهشريعةفىيسيرواأنمضمونهجديدعهدوقطعبهوالوفاءلإبراهيم

بناتنانعطىلا!أنالوعدهوالعهدهضمونفىوالجديد.الوصايايحفطوا

بالبضائعيالونالذينالأرضوشعوب.لبنينابناتهمنأخذولاالأرضلشعوب
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....مقدسيومفىولاسبتفىمنهمناخذلاللبيعالسبتيومطعاموكل

34!(- 28:)Nوالكهنةوالبنياميينباليهوذيينموآلمالسفريعطىثم

.(11012)الاصحا!اوا!ويين

ويذكر3ق432فىلأورشليمالثانيةنحميازيارةنحمياسفرويرصد

البيعوومف3(1-:)13العهدجماعةهنوالعمونيينالمو%بيينإخراجالسفر

أعلىكاهنحفيدوطردبالأجنبياتالزواجضداجراعاتواتخاذ،السبتفى

وعهدالكهنوتفنجسوا28()13:الحورونىسنبلطابنةهىباجنبيةتزوج

.f'(9:)13واللاويينالكهنوت

كورشفرهانمعكلالمهمةالموادبعضعلىونحمياعزراسفراويشتمل

-052فىبنائهدىاتمام.قم536فىالهيكلبناءوبدايةبالعودةالخاص

وأسوارالهيكلبناءضدوالمعارضةعزرابعملالمحاصوالسجلقم.516

وداراكورشعحبرىعنالمطوهاتبعضالسئرانويعطىأورشليم

التاريخيةالمعلوهاتمنكثيرفىالنقادويشك.فارسملوكوأرتحشستا

وبناءبالعودةالخاصكورشبفرهانيتعلقذيماوبخاصةالسفرينئىالواردة

ملثلأخرونواعتبره،حقيقىغيروكيتلوهولشرفلهاوزنيعتبرهوالذىالهيكل

أن.الأحداثفايفرييدى.)03(ترييف-تاريخىعمليةمجردوتوىكوسترز

علىالمعتمدالخيالعلىتقومالهيكلبناءحتىالمسبيينعودةهنالمذكورة

والتواريخالحقاذقأهملفقد.شعاذريةيهوديةإلىوتطلعهالدينىعزراحماس

.بناذهإعادةتمهيكلفىتودىوهساذيةصباحيةوشعاذرطقوسوجودوتخيل

مثلالفارسيةالوثائقبعضزيفيهودياكاتباأنفايفرويعتقديبنلموهو

التاريخيةالحقائقهعاختلافهاإلىواستناداكورشلقرارالاراميةالوثيقة

هزيفةبأنهاالنقادعليهاحكمفقداللغويةوخصاذصهااليهوييةوسماتها

سفرفىالفارسيةالوثاذقكلعلىينطبقوهذاهتاخر.)31(عصرفىوكتبت
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عكسيةنتاثجإلىووصلواعزرارواياتفىإطقاداشكلقدبل.عزرا

فايفرش!فقد.نفسهعزراتاريخيةفىالشكبعضهمأثاربلبخصوضها

وأعمالهعزراسلطاتحولالشكأثيركماهارونإلىوعودتهعزرانسبفى

وتفوق،فارسملوكلدىمنصببدونكونهمعتتفقلافهىالسفرفىالواردة

اليهوديةالشريعةيفرضفهو.يهوذاعلىحاكماكانالذىنحمياأعمال

بابلفىالأغياربينومنالهيكللبناءالضخمةالأموالويجمعقضاةويعين

)34(نحميا.وصفهاالتىالماليةالحالةمعالمالىالوضعهذااتفاقعدممع

علىيترتبوماالعكسأوونحمياعزراأسبقيةحولأيضاالشكوكأثيرتوقد

باسبقيةقالوقدالسفربن.فىالمذكورةالأحداثترتيبإعادةضرورةمنذلك

المفسرينمعظمإلىبالإضافةوميللرفووفرناندزj!!5(أيسلفتمنكلعزرا

وتوزاردهوناكرفانهنكلعزراعلىنحمياباسبقيةقالبينماالقدامى

فىعزراوضعالنقادبعضاقترحوقد)33(وكازاللسوسنيثورولىوموونكل

)34(.أورشليمإلىنحميارحلتىبينالمحصورةالفترة

الدينيةالقيمةالنقادحددالسفرينحولالتاريخيةالمشاكلعنوبعيدا

الملكيةإلىالمعروفباتجاههالأيامأخبارمؤرخعملمنباعنبارهماللسفرين

والاهتمام،الداووديةالديئيةللمؤسساتيعطيهاالتىوالأهميةالداوودية

عزرا)انظراللاويينوبوظائفالكهنوتوبدور،العقائديةوالطقوسبالشعالز

استقرالبارزةالمعالمهذهولوجود47(44-11،4:12:نحميا:1،54,1:

الذىالأيامأخبارمؤرخعملهنونحمياعزراأنعلىالباحثينهعظمرأى

فىالمتمثلالدينىاتجاههعنخلالهامنعبرمتوفرةمصادرعدةاستخدم

)35(.بالهيكلالخاصةوالطقوسوالمنشدينواللاويينبالشريعةاهتمامه
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الخاقمة.

المتنوعةالطبيعةالقديمالعهدلكتابالسابقةالموجزةالدراسةمناتضح

أهمهامنمجالاتعدةتغطيغنيةواسعةمادةعلىاشتملالذىالكتابلهذا

هذاأنالدينيةالناحيةمنونلاحظ.والأدبيةوالتاريخيةالدينيةالمجالات

يعطىلافإنهاليهولمجةللديانةالرئسىالمصدرأنهمنالرغمعلىالكتاب

دخلتحيثالقديمالعهدخارجونمتتطورتالتىالديانةلهذهكاملةصورة

والإسلاميةالمسيحيةبالديانتيناتصالفىالقديمالعهدنهايةبعداليهودية

بعصوروتاثرت.الغربيةالحضارةظلفىاليهوديةالحياةمشاكلوواجهت

فرقفظهرتالغربيةوبالأيديولوجياتالفرنسيةوالثورةوالتنويرالنهضة

التاريخهذاانتهىوقدومحافظةدىاصلاحيةتجديديةيهوديةوحركاتومذاهب

.تطورإلىالقديمالعهدعصربعداليهودىالدينىالفكرتطورمنالطويل

هوالقديمالعهديعدولممتعددةهصادرعلىواعتمادهااليهوديةللديانة

ارتباطالقديمالعهدبكتاباليهوديةارتباطأنهذاومعنىالوحيد.مصدرها

.واكتسبت،القديمالعهدخارجالديانةفتطورتاليهوديةتجاوزتهتاريخى

العهدبديانةيسمىوما.القديمالعهدفىأصوللهاليسومفاهيمعقاند

فىأهميتهاوتبدواليهوديةالديانةتاريخمراحلمنمرحلةفقطيمكلالقديم

فيهاتجاوزتمراحلتلتهاوقدللديانهالتأسيسةأ!التكومنيةالمرحلةتملكلأنها

العواملمعمتفاعلةالتاريخفىوتطورتالتكوينيةالمرحلةهذهالديانة

وبدايةم07الرومانىالسبىبعداليهوديةللجماعاتوالثقافيةالتاريخية

.العاماليهودىالشتات

الأسفارمحتوياتتوضيحخكلمناتضحتتاريخيةأهميةالقديموللعهد

يالإضاقةالدينىالمضمونمنتخلوتكلدخالصةتاريخيةأسفاربينهاومن

تلين.رقد.التاريخيةبالمادةالدينية,.;WWفيهااختلطتالتىالأسفارإلى
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يشوعمنالممتدةفالأسفارالمديم.العهدكتابعلىالناريخيةالصف!طغيان

بالأعمالالنقدعلماءوسماهاخالصةتاريخيةأسفارالثانىالملوكنهايةإلى

والثانىالأولالأيامأخبارأسفارومجموعة.التاريخيةالكتاباتأو،التاريخية

أساسية.كصفةالتاريخيةالصفةهذهأيضاتحملودانيالونحمياوعزرا

عليهموسىموتحتىإسراذيلبنىتاريخروايةعلىالتوراةأسفاروتحتوى

لأسفارالتاريخىفالطابع.البشريةبتاريخيتعلقماإلىبالإضافةالسلام

فىهىالأواخرالأنبياءوأسفار.التوراةمادةعلىومسيطرقوىطابعالتوراة

تعطىفهىولذلك،التاريخيةالعصرأحداثتجاهنبويةفعلردردالأمرحقيقة

بالتاريخعلاقتهفىالتاريخلهذادينياوتفسيراالإسراذيلىللتاريخفلسفة

الذينالأنبياءأسفارمادةمنمهماقسماالتاريخيةالمادةتمثلولذلك.العام

التاريخىبالعملالنبوىالدينىالعملوخلطوا،لعصورهممؤرخينكانوا

فياليهودلأوضاع.اجتماعيينكمصلحينالاجتماعىوبالعملالسياسى

يقدمفبعضهابالمكتوياتالمعروفالثالثالقسملأسفاروبالنسبة.عصورهم

وهذه.حولهالأحداثدارتأوفيهكتبالذىللعصرواجتماعيةتاريخيةصورة

منالباقيةالأسفارتخلوولاواستير.والمراثىراعوثأسفارصفةهى

سفرىمحتوياتوبعضالمزاميرنجعضفىالحالهوكماتاريخيةإشارات

.لأمثالواأيوب

كبيرةأهميةأعطتهالقديمالعهدكتابعلىالطاغيةالتاريخيةالصفةهذه

إسرائيلبنىقاريخالوحيدالمصدرقريبعهدإلىظلوقد.تاريخىكمصدر

سوىالوضعهذاعلىيؤثرولمالقديمالأدنىالشرقبشعوبولعلاقاتهم

كثرتحيثالحديثالعصرفىوالاثارالتاريخعلمىأصابالذىالتقدم

الصورةتصحيحفىكثيراساعدتالتىالتاريخيةوالموادالأثريةالاكتشافات

فىالتاريخيةللمادةتزاللاذلكومع.القديمالعهداعطاهاالتىالتاريخية

بينوبخاصة،القديمبالتاريخالمهتمةالدوائرفىالسيطرةبعضالقديمالعهد

القديم.للعهدالدينيةالقداسةتاليرتحتالواقعيناليهودالمؤرخين
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فىالثالثالقسمأسفارفىفتتضحالقديمالعهدلكتابالأدبيةالصفةأما

الخلقهصصملثلالتوراةأسفارهنأجزاءفىأيضاوتظهرالأولالمقام

فىالواردةالرواياتبعضفىتظهركماالسلامعليهيوسفوقصةوالطوفان

يسيطرمسنقلطابعذاتأدبيةبنيةالأنبياءأسفاروتعطى.التاريخيةالأسفار

العهدلغةوتنقسموأدبيةلغويةخصانصمنلهبماالنبوىالأسلوبعليها

الأسفارمنقليلعددفىشعريةولغةالأسفارمعظمفىنثريةلغةإلىالقديم

مجالفىواضحةسيطرةالقديمالعهدولأسلوب.وأيوبالمزاميرأهمهاهن

الأساسىالدينىالمصدرفهو.المسيحىاليهودىالتراثداخلالدينيةالكتابة

لقديماوللعهدللتالير.وينابيعللأخذوهصادرللتقليدنماذجوأسلوبهولغته

معظماستمدالذىالدينىالأدبويخاصةالغربىالأدبتار-فىتاثيره

والأسلوباللغةمستوىعلىبهتاثركماالقديمالعهدمنموضوعاته

إلىوالترجماتالقديمةواليونانيةاللاتينيةالترجماتخكلمنوبخاصة

الحديثة.الأوربيةاللغات

أدبيةدراساتهنحولهقطورماالقديمللعهدالأدبيةالطبيعة!ىويدخل

فمع.الغربفىالأدبىالنقدهنهجتطورفىههمدوربالقكيدلهاكاننقدية

علىساعدتعلمانيةمنإليهأدتوماالمطلقةالعقلانيةإلىالغرباتجاه

كتابحولنقديةعلميةحركةتطورتقداستهمنلشئايقديمالعهدفقدان

للنقدالمستحقالراقىأوالعالىالإنسانىالأدبمننوعااعتبرتهالقديمالعهد

الكلاسيكيةالأدبيةالأعمالهنالقديمالعهدأسفارواعتبروالتاريخىالأدبى

اقيدابدراسةفىالنقدعلماءاستخدمهالذىالأدبىالنقدمنهجعليهاوطبق

الدينيةالآداببينيفصللمالغربأنورغمواليونانيةاللاتينيةالكلاسيكية

للنقدمستقلاجناحافإنالأدبىالنقدمنهجتطبيقفىالعلمانيةوالآداب

والجديدالمديمالعهدكتبأهمهاومنالدينيةالنصوصحولتطورالأدبى
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Biblicalالمقدسالكتابنقدعلممسمىتحت Criticismللنقدعلموهو

والأدبىوالتاريخىالدينىالنقدعلىيشتملفهوالأدبى.النقدمنهجمنأوسع

العهدلكتبشاملةنقدحركةأنهبمعنىوالاجتماعىوالجغرافىوالأخلاقى

بالعهدخاصأدبىنقدهناكوأصبح.والمضمونالشكلمستوىعلىالقديم

فىوالسبب.الغربىالأدبفىالنقدحركةداخلمستقلكعلموالمجديدالقديم

الأدبىالنقدمنالنوعهذاأنوالجديدالقديمللعهدينالأدبىالنقداستقلالية

والآثارالتاريخعلومأهمهاعلومعدةمنمستمدةعلميةحقائقإلىيستند

الفيلولوجية،الدراساتويخاصةاللغةعلومعلىأيضاومعتمدة.والجغرافيا

الأدنىالشرقبأدابالمعرفةعلىتعتمدكمالمقارن،مالساميةاللغاتونحو

العامالأدبىللناقدتتوفرلاالتخصصيةالمعارفهذهومثل.وحضارتهالقدلم

أقساممثلالمتخصصةأقسامهافىعليهاوالتدريبفيهاالتخصصويتم

والأديانالآثاروأقسام،الشرقيةاللغاتوأقسام،القديمالأدنىالشرق

المعارفحصيلةهوالمقدسالكتابنقدعلمأنوالحقيقةالقديمةوالحضارات

الامشفادةمعالمذكورةالعلميةالتخصصاتهذهمنعليهاالحصولممايتى

-.ايكلاس!ك!هالآدابلدراسهلطولرهلمالذىالأدبىالنمدمثهجمن

القديمالعهددراساتفىتبلورتالتىالأدبىالنقدموضوعاتأهمومن

وتعدد،إنسانيتهعلىالالفاقتمأنبعدالقديمالعهدمصادربتحديديتعلقما

كبرىهىتقديةأدبيةعمليةبالمصادرويتعلق.مادتهعنالمس!ولةالمصادر

العهدمادةمنمصدركلإلىينتمىماومعرفةمصدر،كلمادةعزلعملية

الكبرىالأدبيةالوحداتوتكوينالمصادرهذهاقجاهاتوتحديدالقديم

للاسفار.الأدبيةللبنيةدراسةفهىالقديم.العهدأسفارداخلوالصغرى

تحديدأو4الأدبيةالينىتعددحالةفىالمؤلفينتحديدالعمليةبهذهلىلرتبط

!لمتنوعة.الأدبيةالواحداتفيهاألفتالتىالأزمنةأوالنصكتابةزمن
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للنصالأدبيةالخصاذصالأدبىالنقديحددنيمنهالقليفمشاكلوبخلاف

وهىثروالفالفليربقضيةيهتمكما.والأسلوبيةاللغويةواذسماتالدينى

السابقةوالأدبيةالدينيةبالنصوصالدينىالنصصلةتوضحمقارنةزاوية

النصوصعلاقاتلتوضيحمحاولةفىبهوالدحقةلهالمعاصرةأوعليه

والظلر.الظلير!درجاتببعضها

نعرضأنوأسفارهالقديمللعهدالمختصرةالدراسةهذهفىحرصناوقد

مثلبهيسمحماحدودفىوالدينىوالتاريخىالأدبىالنقدمننماذجلبعض

بدرنهاوالتىالغربفىالقديمالعهدنقدمصادربأهممستعينينالمدخلهذا

عدةيمثلمتراكمادينياتراثاتغطىالتىالقديمالعهدمادةفهميصعب

تطورتعام.الألفعلىتزيدزمنيةمساحةوتغطى،ودينيةتاريخيةعصور

والتاريخية،الدينيةالاتجاهاتوتعددت،نفسهالقديمالعهدداخلالديانةفيها

النقدمنهجتطبيقجعلالذىالأمرالأدبيةالأجناسوتنوعتالمصادر،وتعددت

القديم.العهدأسفارلفهمحتميةضرورةوالأدبىالتاريخى

اللهبحمرف
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التكوين::يلىماالتوراةفىالإلوهيصالمصدرإيىنسبتايتىالموادهن1-

22.الاصحاح22،34-،8-15721-:150،0221الاصحاحات

:-42،25:1،11273لاصحاحا 26 ، 2 A27،28:01ألاصحاح5-ب-

21،92 ، 22 - .r ، %-AI V1،0:342518ة\- 4 " 2 : r32،أ ، 5 4 %-:g

-ب362:"02-16"8،41-ب14،6-33:35،لاصحاحا،أ1-42

.304،!الاصحاخا336-:37"509-93

،17-4:01الاصحاح،والثالثوالثانىالأولالاصحاحاتالخر!جسفروفى

:7،89،12:31012،الاصحاحات6:1الخامس،الاصحاح،أ2728003-

,inn:225002-89،915الاصحاح7،!ب!:41،17الاصحاح،91-لأ7

-ا32:،ب13:18،اب8،ب38،12،13-:42"223-21،23:0،أ91،02

.\؟914250-3:33-5-"16

-1fهب12013541:02:11الاصحاحات4،35-11::لعدداسفروفى

22،2تحالاصحاا،12،12:4-9،01-53 4 , err.

3134::التثنيةسفروفى 23، 518-1f:\.

Eissfeldtاpp.002--102.أنظر

وقدالعبريةفىالجمععلامةوالميمبالياءتنتهىكلمةo?'mK'الوهيم2-

.023:الخروجسفرفى)آلهة(بمعنىأىالصيغةهذهلهىوردت

66676،؟"هره3-")،670"566*أا

إله.*)61منهاوالمفردأمامى.أخرىألهةلكيكنلا

فىلهااستخدامأولوردوقد.بالذاتأيوبسفرفىكثيراتتكررصيغةوهى

لأ!16.")6161"!:نقرأحيثا225:التثنيةسفر
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أيوبسفرفى"6،6ورودأمثلةومن.عملهالذىالالةفرفض

").63لاأ66616!،"رول-*))61"-ك!)6*ول7رفى+66-6ول-

أيوبكذلكوأنظر01.2أيوب"تخاضمنىلماذافهمنىتستندنبنىلاللهقائلا

:115،،67.

نأإلاالجمععلىللدلالةالوهيماستخداممعأنهإلىهنانشيرأنويجب

عامةتعنىفهىولهذاالمفرد،علىللدلالةجمعكاسمعامةتستخدمأصبحتالكلمة

الإلوهيمىالمصدرفىإليهاالاشارةحينبهاالمقصودهووهذا)الله(.أوالآلهة

الإسممنبدلاالألوهيةعلىللدلالةالوهيمكلمةلاستخدامهالإسمبهذاسمىالذى

اليهدى.المصدرمادةفىالمستخدميهوه

Juliusأنظر .A Bewer, The Literature of the Old

,Testament,Columbia University Press New York and London
97..6291, p

Robert.H-أيضاوأنظر Pfeiffer, Introduction to the Old Testa

168..ment,Harper & Brothers Pub. .N,.Y,4891 p

Eissfeldt."-3.182وأنظر

النهضةمكتبة6الجزءالإسلامقبلالعربتار-فىالمفصلعلى.جواد

23.24-ص،0891الثالثةالطبعةبغداد.

.3,.G .E Wright and .R .H Fuller,The Book of the Acts of God
&Contemporaty Scholarship Interprets the Bible, Doubleday

35.0.0691,,.Co.,.N Y

5.16-91:الخروخ4-

102.".،.5 Eissfeldt

02.-7:92الأولالأياماخبارسفر6-

1.17-02:الخروجوسفر413-02120:31:التكوبلنسفر7-

Bewer,p..97وكذلكGazalles,p..802وأنظر

45.-1493:العددسفر8-

97..Bewer,p9..213وكذلك.Gazalles. p

32.34:الخروجسذر01-
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Cazalles,pp.-021902وكذلكEissfeldt".p.-3202ر!نظر

02،7:41.38:التكوين11-سلر

Eissfeldt."هـ1192302:العددا-سثر2

Bewer,pp.-6.85أيضالأنظر

302..13,Eissfeldt

902..14.Cazalles, p

2004"..15 Eissfeld

+."الاصحاحايخروج16-سفر

Cazalles,p..021وانظر

Cazalles،."ه-7:3302021902؟-ايخروج

IA-بالأنثروبومورليهالمقصيanthropomorphismوالخصاتسالصفاتنسبة

الإلهأنلوحأو!د.إنسانيةبصفاتالالهوصفاعمبمعنىلوايله،إلىالانسانية!الأعمال

منيخففأنالالوهيمىالمصدرصاو!إنسانيةوأوصافبصورالتوراةفىصورقديهوه

فىوالمشكلةرهزية.أومجازيةصلاتواعتبارهاايصلاتهذ.تريلطرلحقعنحدتها

منمقولاتمنضدمةوتصلهاالألوهيةتصورالانسانيةفاللفةلفويةمشكلةأساسها

وصففىالقدبمايعهدلفةبينواضحاختلافحالكلعلىهناكولكن.ألانسانبةالحياة

واللفةالأسطورةإلىاستنتايتىايوثنيةايقديمالأشىايشرقشعوبولفةالإله

التشبيه.قىالاستفراقإلى)دىمماالألوهيةوصففىالأسطورية

G.Ernest-أبطر Weight, The Old Testament Against its Environ

6.-25".6891,,ment,SCM Press, London

و(نظر
:VanHarvey,A Handbook of Theological Terms

Their Meaning and Bachground, The Macmillan ,.oC .N,.Y 3rd

6891.,printing

212..91.Cazalles, p

130:12.35-:1؟الخر!ج02-

VI-يلى:مااييهوىالمصدرإلىنسبتالنىالموادمن

9206ب.117%,2-3:24:ب،24::التكرمنسفر 128، : o 26، - To5:9910،02،ة

16:عشر!الخامسالاصحاح،؟052:13؟-.514؟-28،03:12-ا:1العاشر،الاصحاح

ب،2728،26:2-،22،42،25:18الاصحاحات23،34-70ا-:2لأ،41-204أ-؟

91-2813:،27لاصحا!أا،أ252-4"3ب , 1V،45-3191:،243-2:1،0:342،5!ا،

193,36-،هب!533:362لاصحاحا،أ321-42: - 3 : rV،93،04لاصحاحانا.
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الاصحاح.ب418093031:والثالثوالثانىالأولالاصحاحانالخروجسفرومن

cr2-1.-718،9،01،112192حاتلاصحاا،1ة6همسلخاا 1 3، 32 5'r.

،81،02،2300233ة252،02-81،91حلاصحاا،7-ب41،615711حانلاصحاا

.38-43:1،أ3-1ة33

1£،13،14الاصحاحات3،-36:1154،-0192:العددسفروفى : 2 -l1..

32.لاصحاحا،15-:22023،42525لاصحاحاتا35،ا-.:21،21

،26-أهأ3114،690،23:34::التثنيةسفروفى

Eissfeldtهـ."-002.991:أنظر

روايةحسبهوسىالرببهاخبرالذىالإسمبهذاالعبريونعبدهالذىالإلههويهوه22-

الإلى.هذاأصلوعن6165يهوهالإسممعنىحولالعلماءاختلفوقد.ا24:الخروج

)هوأو(يكونالذى)هوبمعنىيهوهالإسمتفسيرتمالخروجنصعلىواعتمادا

يهوهللإسمتفسيراأوشرحاتكونأنبهاقصدالعبارةوهذه.الخالقأىيوجد(الذى

".اعتبرهاوقداشتقاقها.أووأصلهايهوهمعنىحولالعلمىالخلافتحسملمولكةنها

KohlerوObermannوأ(يكونالذى)هرويعنىبالياءمسبوقاجوهرأوذاتإسم

المضارعالزمنفىفعليةصيغةCrossوAlbrightاعتبرهابينمايوجد(.الذى)هو

تفسيرالأخيسىايتفسيراتومن(.يخلقالذى)هواى(يسببالذى)هوأو(يكون)هوتعنى

وأ)يهب(او(السقوط)يسبببمعنىالعربى)هوى(الفعلمنيهوهاشتقالذىفلهاوزن

تبعوهد.والعواصفالر-إلهأنهوهوالأساسيةيهوهالإلهصفاتاحدىإلىنسبة)يهوى(

Engnellإلهالباحثينبعضأعتبرهفقديهوهالإلهاصلعناهاالراى.هذافىفلهاوذن

سينياذى.إلهاوالقيتيينKenitesإلهأوالمدبانيين

التالية:الأعمالهذافىأنظر

6691.,H.Ringgren, Israelite Religion, Fortress Press, Phila

,L.Kohler.0591أنظر Die Welt des Orients, .I S

.J Obermann. The Divine Name YHWH in the Light of Recent

9491.,Discoveries'JBL. LXVIII

".W .F Albright, "The Names Israel and Judah etc5..." JBL XLVI

.6291

,F..M Cross, Yahweh and the God of the Patriarchs, HTR, LV
6291.

-deIsاHoutsمدي.A Murtonen,،، The Appearance ofthe Name
5191,,rael'SOSOF, XIV

دار.بكريعقوبالسيدد.ترجمةالقديمةالساميةالحضارات.موسكاتىسباتينووأنضر

العربى.الكاتب
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.15:247،ايعدد3:التكوينمثلااننير27-

يلى:ماايكهنوتىالمصدرإيىنسبتايتىالموادمن28-

الاصحاح92،-6،5:995128:الخامهى،الاصحاحب،24،لأ-1::ايتكوينسفرفى

5.أ6:1؟290-ب611،:2؟ه5-ب3153212:4-526527-لأ.:11العأشر، r؟-

%.v i2حصحا : %r ,m iv-26حلاصحاا55ب ، 30 - .9N Nv- NY .%. - :v re. Yrهب

YAM : 2 9 5 -91 : VAAl : VV " 3 5 3-4 : fl!ب92،03:4159ب،\I9 8 : Tr A : r،

،أ4:46لأ،2-ا:24،37-8504-0216لأ:36"92-ب22"؟9-13،5"53:16

لأ.3-105:21+-538؟:،3759-:64:6-37،47:5-11527،28،48

91-،13ا-:20537-:256"-2123:،14،لأ3.لأ557لأ-؟::ايغروجسفرلص

،11،912:025280054:132:،12-98:"ا5-95391-22:8،-ب؟2أه02

392:لاا،%A،17؟3:،؟:185125-ب215:!اهلأ:لأ9"ا!ا3؟ا،-2306-أ"16:1

2693"35"الاصماحات35،- 38"0rv!..ا!

o.%،1020،34الاصحاحات:اياوسينسفروبى %.I ?.r .%.??.r A 8، 70 56 ، a?،

16،.27

-13114،15،51617،51891،0:21الاصحاحات28،:15101:العدد:سمروفى

.320،3343لاصحاحا!ا،25:56:3145،لأ:2292522-،13

.9-7،لأ3:لم48552-32::التثنيةسفروفى

،Eissfeldt.188-.9أفظر pp

35...92 .E Wright, The Book of the Acts of God, p

802.".5.03 Eissfeldt

.31أولp.204.!ه

35..32..E Wright, The Book of the Acts of God, p
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17.18:التثنيةسفر33-

Cazalles,pp.112-.113.وانظر

36...34 .E Wright, The Book of the Acts of God, p

215.-214.35.Cazalles, pp

التالية:الأعمالهذهفىانظر36-

,A..C Welch, The Code of Deuteronomy a new theory of its origin

2491..London

192-.TheProblem of Deuoteronomy, JBL,43.9291 pp.

.603

,A.Alt, Die Heimat des Deuteronomiums' Kleine Schriften, II

275.-0250555391,

G.:ول.2 Von Rad. Das Gottosvolk im Deuteronomium BWANT

9291.,Stuttgart

5391.,Studiesin Deuteronomy, London

-E..W Nicholson, Deuteronomy, and Tradition. Literary and His

,toricalProblems in the Book of Deuteronomy, Fortress Press

6791.,Philadelphia
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.-1 .E .A Speiser. Genesis, the Anchor Bible, Doubleday ,.oC .N Y

.LV6491.ه..
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.4 Ronald .E Clements, Exodus, The Cambridge Bible Commentary

.2.on the New English Bible Cambrdge Univ. Press, ,7291 p

.5أول."2.4

.4.p6.أولمه

.6.4 p7.ولأ
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Cambridge Bible Commentary on+9.ح,.J .R Porter, Leviticus

3..theNew English Bible, Cambride Univ. Bress,,7691 p
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1..onthe New English Bible Cambridge Univ. Oress,,7391 p

%.r-43:01لتثنيةاسنر-22
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Pfeiffer,p..451وأئظر7-65:3ءشعياإ-15

,Mcklnzie.52.!الأ*صأ p

::215567-85:8ءشعياإ-53 66،25 - 17،10 - A-.ا!

Pfeiffer,p..048وأنظر2-ا:95ءشعياإ-45

.9521،41-4،6-594:3شعياإ-55

'1.-16:1ءشعياإ-56

.71ة056شعياإ-75

.58.Mckenzie, .p LXXI
.95,,.J Bewer, The Literature of the Old Testament, 3rd edition

255..ColumbiaUniv. press, .N .Y and London,,6291 p

.2-566:1شعياإ0-6

John.61.ملبعلامأ Bright, Jeremiah, Doubleday .N .Y6591 p

.6,2".)مم!. Ibid

اقديم.الأدشالشرقتاهـلخالهاشمى.جوادرضاأحمد،سعيدسامى63-

تار-.بدونتغدادايعالى.التعليمدذارة.والأناضولإيران

John.64..*صدم Bright, Jeremiah, p

294..65.Pfeiffer, p

.66أول04.".294.
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:4!رميا81-

:3!رميا-82

83:2-!رميا

:7!رميا85-

02هه-!رهبا

23!رمبا98-

92!رميا09-

92!رمبا19-

31!رمبا39-

32!رميا49-

لأ593-إرمما

.1-3

.6-9

لأ-،ا.354

18:- 1E.

6؟325.:

.3rr-:لأ

:.34

204..Eissfeldt,.p ;248 Gelin, p

204..Gelin,p

204..bid,]p

أول."3944.

)محعiول."304.5

394.4.pأول

أول.494.0،4

348."05Eissfeldt

348.055Eissfeldt

أول"033.0.4

أول05"355.4

355.8".Lissfeldt

161,.VonRad, p

أول04.ة.162

67.

68.

96.

.07

.71

72.

73.

4.7

73.

.76

77.

8.7

.97

08.

.160.84 Von Rad, p

916..86.Von Rad, p

173..87.Von Rad, p

John.29..)*ح Bright, Jeremiah, p

.186..69.Von Rad, p

301..79.Bright, .p CXV, and, Rowley, p

9.-138.89.Anderson, p

-')1l-http://kotob.has.it



01.لأ-011-حزقيال+:

418..99.Gelin, p

0941.lin,p!001.حم Pfeiffer, .p ,525 and

501,,941.and Rowley, p101أ)محر!."ول.

.9184"..201 Von Ra

372.936,"..301 Eissfeldt

421..401.Gelin, p

301.هـ42205. Ibid

.601احم!أول"423.0.

291..701.Von Rad, p

591..801.Von Rad, p

432..901.Gelin, p
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الثالثالفصلحواشى

1:\.لأ-هوشع

385.،"..2 Eissfeldt

3-!شعياءا:\

385.008.4 Eissfeldt

أيضا:وأنمير

73..Mckeating,Amos, Hosea, Micah a Commentary, p

.3صايسابقالمرجع5-

385,0.8.6 Eissfeldt

3.-2:؟هوشع7-

.ه-4:؟هوشع8-

.7-1:6هوشع9-

.9:لأهوشع؟-.

89.Bewer,p371.11أنظر.Gelin, p

.2307-6؟:2هوشع2؟-

هوشع.سفرمنايثالثالاصحاحلأ-3

-1%938."..Eissfeldt371أيضالانظر..Gelin,p

956.05،Pfeiffer89.15-.001أيضاوأنظر.Bewer, p

936..16.Kaufmann, p

938."..17 Eissfeldt

093..Eissfeldt057.18أيضاوانظر.Pfeiffer, p

037.."55 The Latter prophets91ا!أول.

.21-7:8هوشع-02

.4:71هوشع-2لأ
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هوشع22-

هوشع23-

هوشع24-

هوشع25-

هوشع26-

هوشع27-

هوشع28-

هوشع92-

03-هؤشع

هؤشع32-

هوشع34-

هوشع35-

هوشع36-

هوشع37-

هوشع38-

5:r 7، . r.%

:1301-.11

.3:4

.8:4-8

11:.2

01:-6 4 : .A.a

2:16-.7

.6:6

4:'A-A....

2:14-.23

-373..31.Gelin, p

372..p33.ة Kaufmann

13:.6

ا.:11

12:.9

:-127-4-6.13:052،.A

12:T.%

373..p،93.س!ع99.0.8!أيضانظروأاءقولأ Bew

04.9:3-هوشع

ه.:4111-هوشع

\.:12هوشع42-

.7:11هوشع43-

015.:1لأحرقيال45-

.13-:05إشعياء46-

.44أ)ء5هـول.0.!36

12..47.Pfeiffer, .p,575 Watts, p

027-http://kotob.has.it



576,.48.Pfeiffer, p

14.:941-يونيل

2-11.:052-يوئيل

393,،05ssfeldt.51أصصل

946..52.Gelin, p

693.،"..53 Eissfeldt

.ا:ا54-عاموس

.55 Henry Mckeating, The Books of Amos, Hosea and Micah, a

Commentary, The Cambridge Bible Commentary, Cambridge
-3.12.Univ,Press,,7191 pp

Eissfeldt،693.05أيضاوانظر13صالسابقالمرجع56-

13.صالسابقالمرجع57-

.58-Julius.A Bewer, The Literature of the Old Testament, Colum
0bia.!و Univ. Press, .N ,.Y ,6291 p

.6-534ا-:7عاهوس95-

.9-7:7عاهوس06-

.3-8:1عاموس61-

.4-9:1عاهوس62-

9عاموس63- 52 : A:.%.

.3:2عاموس64-

Bewerp..59أيضاوأنظرا:3عاموس65-

وأنظر.لأ15-9،1-9:8عاموس66-

9.801..GerhardVon Rad, The Message of the Prophets pp

انظرايسفرعلىدخيلاالجزءهذافلهاورنوثعتبرويعتبر

69..Die Kleinen Propheten, ,8918 p

منيبدجكماأرامعلىالانتصاراتبعضالشماليةإسرانيلحققتلقدبل67-

غيابهصوالإسرائيلىالتقدممصذافىوالسبب8،6:1؟ة6:535الفقرات

نأفىلإسرانيلالفرصةاتاحممالشمالا2منالمصرىايتاثيروبعدآشور

.الاقتصادىوالترفالرخاءبعضوتحققالجانبيةالانتصاراتبعضتحقق
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.7-ا:6عاموس68-

.01NY-65:70،:962-عاموس

6-7.:072-عاموس

6.-8:4عاموس71-

26.:هعاموس72-

104..73.Eissfeldt, p

01.:749-عاهوس

5V-02.-18:هعاموس

.C'011،:63-8،:2عاموس76-

VV-4عاهوس:\.

VA2:ه-عاهوسV-.

975:56514.15-عاهوس

0A-4.39-وأفظر24-5:21عاموس.Bewer,pp.

1A-ه-4:4عاموس.

عاموسعلىالباحثينبعضأطلقوالخيروالحقالبرعلىالقكيدهذابسبب82-

.Bewer,p..69أنظرالبر(.)نبىلقب

59...83 Bewer, p

Eissfeldt,p.004.هذافىانظر84-

-8569.00،Bewer582أيضاوانظر..Pfeiffer,p

058..86.Pfeiffer, p

367..87.Kaufmann, p

AA-367ةصالسابقالمرجع

.98 John Watts, The Books of Joel, Obadiah.. Cambridge .u P
-51..7591, p

304."..09 Eissfeldt

304."..019 Ibid

,Gelin.16047.29-1:15عوبدياوأنظر p

39.هـ.".204 Eissfeldt
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466..49.Gelin, p

256..59.Gelin, .p.466 Von Rad, p

.69أول04."7.25

:2ميخاوكذلك:ومابعدها01:27دهاشعياء16-101:هيخامثلاقارن79-

وما2:6وياشعياءا4-5:9ميخاوكذلكبعدهاوما58:وإشعياء5ا-

بعدها.

593..Kauufmann,p89..704أيغداوأنظر.Eissfeldt p

إحدىفىالآشوريينييدفميخامدينةسقوطامكانيةإلىجلينويشير

إشعياء.علىتعرفحيثأورشليمإلىالمروبإلىميخادفعمماغزواتهم

Gelin,p.376أنظر

-99704.".Eissfeldtالمحترفينالأنبياءعلىميخاهجومأنإلىجلينويشير

Gelin,p.376أنظر.إليهمانتمالهعدمعلىدليلايعد

.7-2:اميخا0-01

13.-2:12ميخا101-

ما.-3:1ميخا201-

8.-3:5ميخا301-

.01-!ا:3هيخا01-!ا

12.-3:9ميخا501-

.8-6:!اميخا601-

!ا.-؟:!اميخا701-

.ه1-:5ميخا801-

.7-1:6ميخا901-

.1r-:2ميخا011-

!ا.1-:3ميخا111-

.8-3:5ميخا112-

-Y31112.-3:9ميخا

Kaufmannp..693ايضاوأنظر8-6:6هيخا114-
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122..115.Bewer, p

3.6"2-12:7،-1166:9-هيخا

\1-V11.-614:ميخا

للمحاكمة.وصفايعطىحيثPfeiffer,p.195وانظر2%-:6ميخا118-

377..Gelin,p911.-5.593وأنظر.Kaufmann, p

انظر،مختارةدينيةصفوةإسرائيلببقيةوالمقصود951،-5:8ميخاا-02

195,.Pfeiffer,p

793..121.Kaufmann, p

.91-7:19ميخا122-

.7:02ميخا123-

.01..124 Kaufmann, p

.2-هة125-ميخاه

5:8-126.9-هيخا

.4:1-ه127-ميخا

فىالدخيلقبيلمنتعدالوثنينهدايةانكارأورفضانإلىهنافايفريشيرا-28

يالسفرعللمحخيلةاضافة4:5الفقرةيعتبرحيثميخاسفرهنالموضعهذا

السفرمنالجزءلهذاالعالمىالاتجاهفضيعالأفقضيثيهودىادخلهاوقد

Pfeiffer,p.495أنظر.عالمىلسلاممستقبليةصورةعنيتحدثالذى

1̀)i-أرضلحميابيت"وأنت:متىانجيلبكلماتميخامناكخوذالنصقارن

شعبىبرعىهدبريخرجمنكلأنيهوذارؤساءبينالصغرىلستيهوذا

Eissfeldt،.".413وانظر2:6متىانجيل"إسرائيل

013.هـ.".415 Rowley, .p ,116 Eissfeldt

415."...p ,117 Eissfeldt4131أولهـ.

593..132.Gelin, p

793..133.Ibid. p

595..134.Pfeiffer, p

418.".5.135 Eissfeldt

0.136.دا! Gelin, p

الأول.البابفىالنبويةوالمعاناةالنبويةالتجربةسيكولوجيةراجع137-
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23.:9142-حجى
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417.05"Eissfeldt

995..Pfeiffer,p

042,،".Eissfeldt

911..Rowley,p

393,.Gelin,p

425.Eissfeldt ، p

أول."424.4

493..Gelin,p

1.45.Gelin,p

025..VonRad, p

.138

.913

04.1

.141

142.

.143

.144

145.

146.

.147

015.هـ433.05 Eissfeldt

452,.151.Gelin, p

152.."م.435 Eissfeldt

.133أول،436.0.4

437.."..154 Eissfeldt

441.148.p153ول.
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الأل!النصل

.1.MI Dahood, Psalms ,I-105 The Anchor Bible, Doubleday, N
Y.,6691..ثكلا p

-Introduc.2..كعهء .P Auvray, The Psalms, in, Robert and Feuillet

.Rowley.p3433ايضاوأنظر-.tionto the Old Testament Vol. .I p

013.

0.3.حكلا-3 Dahood" p

..34.-.4.Auvray.. P

5.".ة.!-7 Dahood

-.013..6.Rowley. p

,Pfeiffer.7..627.اع p

131..8.Rowley. p

09أول1320.04.

621..01.Pfeiffer, p

961..11.Ibid, p
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3.96.13.Auvray. P
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635,.15.Pfeiffer, p
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144..18.Pfeiffer, .p668 and Rowley. p
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.672..21.Pfeiffer, p

401.04..p,673 and Lusseau p22أول.

675..23.Pfeiffer, p

147..24.Rowley. p

068..25.Pfeiffer, p

682.-068.26.Ibid، pp

.27 .R .B Scott, The Way of Wisdom in the Old Testament, The

153.914-.Macmillan,.oC .N,.Y,7191 pp

.28-Msgr. .H Lusseau, Proverbs, in Robert and Feuillet, eds., Intro

.81.0 pول.ductionto the Old Testament, Vol

.!..92 Pfeiffer, p
.86..03 Lusseau, p

.31أول."،864.

094..32 Pfeiffer, p

065..33.]bid, p

.34أول4هـ.".653

35.."هـ653-.655 Ibid

7657.".5.36 Ibid

79.-69"4..p,965 and Lusseau, p37أول.
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الثانىالنصل

131..1.Lusseau, p

.2أول04.".86

.14..3 Lusseau, p

015,.4.Rowley, p

.8.p5.م Fuerst

-136..6.Lusseau, p

.7أول4."هـ136.

151..S.Rowley, p

09ولكهأ.".015

132..01.Lusseau, p

907,.11.Pfeiffer, p

,Fuerst.12.915.ع p

016.04.p13أول.

.14أول.4هـ..915

071.-807.15.Pfeiffer, p

61.أول4".7أ.1

712..91.Pfeiffer, p

713.".،.02 Ibid

21."هـ..126 Lusseau

.22.171.Fuerst, p

.23أول4هـ.161.0

715.-714.24.Pfeiffer, p

.25.161.Fuerst, p

.41055.26 Ibid

716..27.Pfeiffer, p

125.055.28 Lusseau
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153.-152"..Rowley

148..Fuerst,.p,69 and Lusseau, p

153.055.Rowley

99..Fuerst,p

154.-153.Rowley.، pp

أول04.".154

89.-79.Fuerst,pp

.831.Lusseau,p
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.3:26،13ثىلمراا-44

03.

.31

.32

.33

4.3

33.

36.

37.

8.3

.93

04.

41.

42.

.43

45.."هـ.305 Eissfeldt

212.102,.46.Lusseau, .p142 and Fuerst, pp

.45"00.47 Eissfeldt

.48أول4هـ.".405

,Furest.21.94.؟ p

3213.-121!.05.bid, p

.51أول04.".702

.52 Wesley .J Fuerst. The Books of Ruth, Esther, Ecclesiastes, The

ntations, A Commentary, Cambridgeءول!أ,Songof Songs

-32..Univ.Press, Cambridge. London-,,7591 p

87.34,.p53أول4هـ.

,Lusseau.54..158ع p

158.".5.33 Ibid

.اعمأول4."هـ915.

.37أول"161.054

.38أول04."162.

37.-36.95.Fuerst, p

37..04 pم!أول.

38."4.p61أول.

93..p62!أولهـ.
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.1 .E Bickerman, Four Strange Books of the Bible Schocken

.61.Books, .N ,Y ,6791 p

2.أول!حدياص"6105.

772..3.Pfeiffer, p

137.136-.4.Rowley pp

168..5.Lusseau, p

157..6.Rowley p

7.مهأول+ه.157

755..d..p158 and Pfeiffer, p8.أول

9.100009 Lusseau

076..01.Pfeiffer, p

016.-915.11.Rowley pp

.12.ولهح!يامأ.173.0

.13أول.4.".177

773..15.Pfeiffer, p

16.،.ء.977 Ibid

782..17.Pfeiffer, p

162,.18.Rowley p

091أول163.0.04

202..02.Lusseau, p

Anchor+21.ح Jacob Myers, I Chronicles, a New Translanon

,Bible,Doubleday.أ.!حمكلاص .N,.Y.7491 p

491.-391.22.Lusseau, p

.23أول.4ء691.0
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24.هـ791.05 Ibid

..25.002Ibid, p

102.0.،.26 Ibid

.27.Myers, .p LXIV

978..28.Pfeiffer, p

813..92.Pfeiffer, p

03.،."ه821-.822 Ibid

.31أول.8240،4.

826."..32,Ibid

.183..33 Lusseau, p

.34أولء184.054

831..35.Pfeiffer, p
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اجعلمرا9لمصادرا

العربية:والمراجعالمصادرأولا:

الكريم.القرآن-

.المقدسالكتابدارالجديد(.والعهدالقديمالعهد)كتبالمقدسالكتاب-

.القاهرة

-اليهودىالدينفىالصهيونيةأصولالفاروقى.راجىاسماعيل-

.MLلقاهرةا

ضولىحمدىترجمةغيراثهاالخرزامبراهعهعريةستلرأرثركو-

ع91.بها8دهشق

،القاهرة.العربىالفكردارالقرآنى.القصص.الخطيب.الكريمعبد-

ء.6591

5191.،القاهرة.الكريمالقرأنكلالهعصصىالفن.اللهخلفأحمدمحمد-

احياءدار،الثالثةالطبعةالكبير،التفسيرالرازكلهع،الفخر-

.بيروتالعربىالتراث

.6491هبيروتالمقدسالكتابقاموسوأخرون.الملكعبدبطرس-

.القاهرة.ابراهيمنبيلةترجمةالقديمالعهدفىالفولكلورفريزر.جيمعى-

.القاهرة.والنحلوالأهواءالمللفىالفصلالأندلسى.حزمابن-

حسرع.وتعليقترجمةإسراهعيلبنىعندالأنبياءتار-حول.سيجالمص.-

6791.بيروتظاظا

هـ.6041المر-دارا!ياخ!واليهودءالساهريون.راشدفرجسيد-
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.والعراقمصر،الأولالجزء.القديمالأدنىالشرق،صالحالعزيزعبد-

6791.القاهرةالأميريةالمطابع

القاهرةالانجلو.مكتبة.والنحلالمللالشهرستانى.الكريمعبدبنمحمد-

.7791

.القاهرةالمعارفدار،والملوكالرسلتاريخالطبرى.جريرابن-

7591.،القاهرةالإسرانعيلى.الدينىالفكر.ظاظاحسن-

العربية.النهضةدارالقديمالأدنىالشروتاريعخصهعصفور،المحاسنأبو-

891.لأبيروت

.7791القاهرة.اليهودية.المجيدعبدبحرمحمد

.الرياض.الكريمالقرأنمنتادعيحعيةدراسات،مهرانبيومىمحمد

والدراساتالبحوثمعهد.القديمالعهدفىالتاريخيةا.لكتب.كاملمراد

.6891القاهرة.العربية

.القاهرةنجبنطالأنبياء،كئير./قصصابن

دارالصابونى.علىمحمدتحقيقكثيرهابنتفسيرمحتصر.

.م8191بيرهت.الكريمالقر-أن

حسينوالعبريةالعربيةبأصولهعارضةالحاهعرين،دلالة.ميمونبنموسى

ع.7291هأنقرةجامعة.أتاى

تاريخ.بدرن.بيروتالأنبياء.أبوابراهيمالعقاد.محمودعباس
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